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De Sint op school 
Vandaag hebben alle kinderen uit groepen 5,6,7 
en 8 hun surprises naar school gebracht.  
En ….morgen is het dan eindelijk zover, de dag 
waarop zoveel kinderen zolang wachten: 5 
december, de Sint komt op school. 
We starten om 8.30 uur gezamenlijk op het 
schoolplein, waar we liedjes gaan zingen voor de 
goede Sint. Na het zingen, starten we gezamenlijk 
in de hal van de school. 
Rond 9.00 uur gaat elke groep naar de eigen klas. 
 

                  
Crea 
Op 6, 13 en 20 maart willen wij graag 
schoolbreed de Crea oppakken. Wij willen dit 
doen met groepjes van ca. 8 kinderen. Dat 
betekent  dat wij hulpouders nodig hebben; wij 
zoeken ca. 10 ouders die (liefst) alledrie de data 
beschikbaar zijn voor het begeleiden van een 
groepje met creatieve activiteit. De activiteiten 
worden door ons goed voorbereid, en als u wilt, 
kunt u uw eigen ideeën met ons bespreken. We 
hopen dat dit plan kan doorgaan. 
 
GGD en Kinddossier 
De GGD (schoolarts, schoolverpleegkundige, arts 
assistent, logopedist) werkt voor 0-12 jarigen met 
mijn kinddossier. Heeft u hier al ingekeken?  
 

 

In Mijn Kinddossier kun je: 

● Afspraken met de 
Jeugdgezondheidszorg bekijken en zelf 
verzetten. 

● Zien wanneer je kind(eren) welke 
inentingen heeft/hebben gehad. 

● Advies van de JGZ medewerker 
teruglezen. 

● Groeidiagrammen van je kind(eren) 
bekijken. 

● Informatie en websites bekijken met 
betrouwbare informatie over opvoeden. 

● Vragenlijsten digitaal invullen voor de 
gezondheidsonderzoeken op school. 

 
Vreedzame School 
We hebben inmiddels al geleerd dat er manieren 
zijn om op een prettige en veilige manier samen te 
spelen en te leren en dat iedereen daarin een 
taakje heeft. We hebben geleerd hoe we conflicten 
kunnen oplossen op fijne manier en we hebben 
aandacht besteed aan hoe we communiceren met 
anderen. 
 

 
 
In het nieuwe blok van de Vreedzame School 
staat het omgaan met gevoelens centraal. 
In de eerste plaats omdat het handig omgaan met 
gevoelens erg belangrijk is voor een goede 
communicatie en samenwerking tussen mensen. 
En ook omdat gevoelens zo’n belangrijke rol 
hebben in ruzies en conflicten. 
De leerlingen gaan leren om woorden te geven 
aan gevoelens en ze gaan leren om de gevoelens 
van zichzelf én anderen te herkennen.  
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Ook leren ze hun gevoelens over te brengen op 
anderen en op een handige manier om te gaan met 
boosheid. 
Tot slot leren ze ook nog wat er met gevoelens 
gebeurt als er een kind wordt buitengesloten. 
 
Kerstviering 
De dag na Sinterklaas beginnen we al met het 
versieren van de school in kerstsfeer. 
Op dinsdag 10 december worden de menukaartjes 
op de deuren van de klassen gehangen, zodat u 
alvast een keus kunt maken welk heerlijke gerecht 
u voor het kerstdiner gaat verzorgen. 
Over hulp in de klas wordt via Parro bericht 
gegeven. 
Eind deze week ontvangt het oudste kind uit ieder 
gezin een brief over de kerstviering. Daarin leest u 
terug hoe de avond eruit gaat zien. 
 

 
 
Parro 
Als het goed is hebben alle ouders een nieuwe 
mail ontvangen, dus als u nog niet Parro op uw 
telefoon heeft dan kunt u met de nieuwe mail 
gemakkelijk Parro op uw telefoon installeren. 
Op Parro verschijnt regelmatig belangrijke 
informatie voor ouders; het is jammer als u dat 
mist. 
 
Juf Karin 
Wist u dat juf Karin een hele mooie lieve dochter 
erbij heeft? Haar naam is Maygen, ze is geboren 
op 21 oktober en het gaat heel goed met moeder 
en dochter en de rest van het gezin. 
 

 

 
Nog meer babynieuws: Juf Laura 
Eind januari gaat juf Laura met 
zwangerschapsverlof. Natuurlijk wordt er gezocht 
naar een vervanger om haar taken als intern 
begeleider waar te nemen. Als er meer informatie 
bekend is over vervanging dan leest u dat in het 
Penseelstreekje. 
 

AGENDA 

5 december      Sinterklaasfeest 
12 december Schoolmaatschappelijkwerk 
12 december    Schoolverpleegkundige 
19 december    GGD onderzoeken 
19 december Kerstdiner op school 
20 december 12:00!!!!! Start vakantie 
6 januari Starten met een nieuwjaarstoost 
6 januari          Doktersassistente GGD 
                        aanwezig  
8 januari Luizencontrole (bij voldoende 
                        vrijwilligers) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


