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Terugblik op de maand 
november 
De afgelopen maand hebben we 
verschillende activiteiten gedaan. Hierbij een 
korte terugblik: 
 

Nationaal Schoolontbijt 
Op 11 november was het Nationaal 
Schoolontbijt. De kinderen gingen in hun 
eigen groep ontbijten en kregen een leuke 
les over de beste start van de dag. Zo leerden 
de kinderen op een feestelijke manier hoe 
belangrijk het is om elke dag gezond te 
ontbijten. 

 
 
 

Sint Maarten 
De kinderen van groep 1/2A en groep 1/2B 
zijn op donderdag 10 november naar de 
Zonnewiede gelopen om daar voor de opa’s 
en oma’s  Sint Maarten liedjes te zingen en 
hun lampion te showen. 
Het was erg gezellig en omdat de kinderen zo 
mooi gezongen hadden, kregen ze ook nog 
drinken en wat lekkers. 

 
 
 

Een woordje vooraf 
 
 
 

De Sint is in het land. Het was even 
spannend of het allemaal zou lukken, 
omdat de stoomboot gezonken was…. 
maar het is gelukkig goed gekomen!! 
Sinterklaas en zijn Pieten zijn weer in 
het land! 

Samen met de kinderen maken we er 
een gezellige tijd van. Doordat de 
ouderraad de school heeft 
omgetoverd in Sinterklaassferen is het 
nog eens extra gezellig. Verderop in 
de nieuwsbrief staat de informatie 
over het sinterklaasfeest van 
maandag 5 december op school. 

Als Sint het land heeft verlaten gaan 
we uitkijken naar de Kerst. De 
ouderraad is al druk met alle 
voorbereidingen om de school te 
versieren. De kerstwerkgroep, 
bestaande uit leerkrachten en ouders, 
zijn druk bezig met de 
voorbereidingen van het kerstfeest op 
school. Zodra er informatie is, zal dit 
met u worden gedeeld in Social 
Schools. 

Ik wens iedereen een hele fijne en 
gezellige decembermaand, 

Hartelijke groet juf Simone 

 

 
 

BSO  
De buitenschoolse opvang van Kaka maakt gebruik van de gezamenlijke hal bij ons 
op school. In de nieuwsbrief van de school wordt u soms geïnformeerd  over de 
activiteiten die op vanuit Kaka op de school gegeven worden. Deze maand heeft 
de BSO een escaperoom gedaan; 
 
‘Ja, wij willen meedoen!’, klonk het door de BSO, toen wij voorstelden om een 
escaperoom te spelen. Vol enthousiasme zetten de kinderen zich voor het spel in. 
En fanatiek dat ze waren! Er werd samenwerking vereist in maatjeswerk, wat heel 
goed ging. Iedereen droeg zijn of haar steentje bij. In de zandbak waren 
opdrachten verstopt. Deze verschillende opdrachten waren uitgezet op het 
schoolplein. Van het verzamelen van natuurlijk materiaal en maken tot een 
compleet memory, tot het ‘aftappen’ van water van een boom. Tevens moest er 
een afstand worden gemeten, wat weer correspondeerde met de opdracht. En 
waar was de sleutel nu, tot het openen van het slot wat op de BSO deur hing?.... 
 
De missie is geslaagd, de codes zijn allemaal gekraakt! Als beloning was er voor 
elk kind een schatkist-lekkernij! 
 
 



 

        
  

 
 
 
 
Vervolg terugblik: 
 
Fietsencontrole 
Op 18 november was de 
fietsencontrole. Met dank aan de vader 
van Jenson en Fenna, onze 
verkeersouder, werden de vrijwilligers 
van VVN ontvangen op school. 
Vervolgens werden de groepen één 
voor één uit klas gehaald, zodat zij hun 
fiets konden laten controleren. Fijn dat 
er zoveel fietsen waren om te 
controleren. Her en der werd er een 
kleine reparatie gedaan, maar de 
vrijwilligers van VVN waren heel erg 
tevreden over de staat van de fietsen 
van de kinderen in Giethoorn. 
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Sinterklaasfeest 2022

  
Maandag 5 december zal Sinterklaas samen met enkele Pieten ons komen verblijden 
met een bezoek. 
We verwachten de kinderen op de gewone tijd op school. 
Wij gaan dan om 8.10 uur naar binnen om de tassen op te hangen. 
Daarna komen de kinderen in samengestelde groepen naar buiten en stellen zich op 
in een dubbele rij, vanaf het fietspad richting de school. 
Ouders die het leuk vinden om hierbij te kijken, kunnen op het pad langs de school of 
op de leerkrachtenparkeerplaats gaan staan (dus niet bij de kinderen). 
Sinterklaas zal dan rond 8.30 uur aankomen. 
 
Na het welkomstwoord van juf Simone gaat iedereen naar zijn eigen klas. 
De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben die ochtend een leuk circuit. Eén van de 
onderdelen is een bezoek aan Sint en de Pieten. 
De kinderen van groep 5 t/m 8 zullen die ochtend zich bezig houden met de 
surprises. 
Aan hen zal Sint ‘s middags een bezoek brengen. 
 
Uw kind hoeft die dag geen eten en/of drinken mee voor de eerste pauze, aangezien 
dit 
door de OR verzorgd wordt.  
Groep 5 t/m 8 neemt wel hun eigen lunch mee. 
 
Indien uw kind dat wil, mag hij/zij die dag ook als Piet of Sint verkleed komen. 
Ze krijgen echter wel een schoolmuts op, voorzien van naam. 
Om 11.30 uur doet groep 1 t/m 8 een afsluitende dans op het plein voor Sint en de 
Pieten. 
Let op: 

Groep 1 t/m 4 is om 12.00 uur vrij. 
Groep 5 t/m 8 is om 14.00 uur vrij. 

 
We wensen iedereen een leuke, gezellige Sinterklaastijd! 
 
Ter info: Wij zingen op school de liedjes van het Sinterklaasjournaal, misschien ook 
leuk om deze thuis te oefenen.  
 
 
 

Nieuws van de MR 
22 november heeft de MR vergadering gehad. In deze vergadering hebben we de 
volgende punten besproken: 
  
- Kengetallen en Opbrengsten analyse 
- Het schoolondersteuningsprofiel 
- Verkiezingen voor toetreding nieuw MR lid oudergeleding 
  
Aan het eind van het komende schooljaar treden Yvette en Cindy af. Er komt dus 
weer ruimte voor een nieuw MR lid voor de oudergeleding en de plek binnen de 
onderwijsgeleding wordt ingevuld vanuit het team. Wie meer informatie wil over de 
taken van een MR lid of geïnteresseerd is kan contact opnemen met Mirjam 
Huizeling. De verkiezingen voor MR lid oudergeleding zal in week 4 van 2023 plaats 
vinden. 
  
 

 



 

 
 
 Belangrijke data  

28 november  Sinterklaas voorstelling in de Meenthe voor de groepen 3 t/m 5. 
 
29 november Sinterklaasfilm in Steenwijk voor de groepen 6 t/m 8. 
 
2 december Alle surprises mogen op school gebracht worden. Van 14.00 uur 

tot 15.00 uur kunnen de ouders samen met hun kinderen alle 
surprises bewonderen in de school. 

 
5 december Sinterklaas op school. Groep 1 t/m 4 om 12.00 uur vrij en groep 5 

t/m 8 om 14.00 uur vrij. 
 
14 december Alle leerlingen om 12.00 uur vrij. Dit i.v.m. een studiemiddag voor 

het team. 
 
22 december Kerstviering van 17.00 uur tot 19.00 uur. 

Kinderen gaan overdag gewoon tot 14.00 uur naar school. 
 

23 december Alle kinderen om 14.00 uur vrij, start kerstvakantie. 
 
9 januari   1e schooldag in 2023. Alle kinderen om 12.00 uur vrij i.v.m. een 

studiedag van het team. 
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