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Vol verwachting klopt ons hart…… 
Voor de kinderen is het een spannende tijd, vooral voor onze jongsten.  

Maandag 5 december om 8.20 uur ontvangen wij Sinterklaas en zijn pieten op de 

parkeerplaats bij de sporthal. De parkeerplaats zal daarom met linten worden afgezet, 

zodat Sinterklaas de ruimte heeft voor zijn ontvangst. Bent u gewend hier uw auto te 

parkeren? Dan vragen we u voor deze keer een ander plekje te zoeken. Nog een 

dringend verzoek van de organisatie: blijven u en uw kind(eren) tijdens de ontvangst 

achter de linten staan. Na de ontvangst kunt u uw kind naar de groep brengen.   

De kinderen van het KDV zullen, indien mogelijk, met de medewerkers aansluiten bij de 

ontvangst.  

Bij de peuters en de groepen 1 t/m 4 komt Sint op bezoek in de klas. 

Sint zal de groepen 5 en 6 bezoeken in de grote zaal en misschien heeft hij ook voor de 

groepen 7 en 8 nog even tijd. 

Adventsproject 
Gisteren was het de Eerste 

Advent. In de kerken ging 

de eerste kaars aan. Op 

school gaan we starten met 

het Adventsproject. Dit jaar 

is het thema: Droom met 

me mee. Advent betekent uitzien naar het Kerstfeest. Het is nog ver weg maar toch mag 

er een lichtje aan. Op weg naar het Kerstfeest zullen er steeds meer kaarsen aangaan, 

elke week eentje meer. De Adventsvieringen houden we dit jaar op de dinsdagen.  
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Oudertevredenheidsonderzoek 
Al 62 ouders vulden de vragenlijst van DUO 

Onderzoek en Advies in. Graag maken we u 

nogmaals attent op deze vragenlijst. Ook als u 

niet tevreden over ons bent, is de vragenlijst de 

juiste plek om dit te ventileren. Nog liever lezen 

we natuurlijk dat u vooral tevreden over ons 

bent of waar we ons kunnen verbeteren.  

 

Op tijd op school 
De lessen van de onderwijsgroepen beginnen om 08.30 uur. Bijna 

alle kinderen zitten om die tijd in de groep. Dat is fijn want dan kan 

de leerkracht op tijd beginnen en zo ontstaat er weinig verlies van 

onderwijstijd.  

Toch zien we dat er nog steeds kinderen te laat op school komen en 

dat is jammer…… 

Natuurlijk kan het soms (vooral ’s morgens!) tegenzitten maar wie structureel te weinig 

tijd heeft in de morgen, zou eens kunnen overwegen om de dag eerder te starten. Dat 

levert niet alleen tijdswinst op maar scheelt ook heel veel stress in de ochtend. Succes! 

Godsdienstige vorming 

Bij de kleuters vertellen we vanuit de Prentenbijbel. De 

Prentenbijbel is een dik prentenboek vol Bijbelverhalen geschreven 

in eigentijdse, kindgerichte taal. De kinderen horen deze week 

verhaal 11: Ruth en Noömi gaan op reis. Noömi en haar 

schoondochter Ruth zijn op reis, onderweg naar het land Israël. Ze 

rusten uit bij een steen. En Noömi zegt tegen Ruth dat ze naar huis 

mag gaan. Maar Ruth antwoord dat ze meegaat om voor haar oude 

schoonmoeder te zorgen. ''Uw land, is ook mijn land en uw God is 

ook mijn God." Bijbel: Ruth 1  

Voor de groepen 3 t/m 8 werken we met de methode Kind op 

Maandag. Deze week: Hoor je dat? Woorden kunnen verschil 

maken tussen wanhoop en hoop, tussen angst en vertrouwen. 

Dat laat de profeet Jesaja zien als hij de woorden van God 

overbrengt aan mensen. Deze week horen we over de roeping 

van Jesaja en over zijn visioenen van een nieuwe koning en een 

vredestijd. Bijbel: Jesaja 6: 1-13, 11: 1-10 en 40: 1-11. 

Positive Behaviour Support 

Op ons Kindcentrum werken we met gedragsverwachtingen. 

Voor lang niet alle kinderen is het vanzelfsprekend wat er van 

hen verwacht wordt. Daarom bespreken we dit in de groepen en 

wordt goed gedrag aangeleerd. 

Elke veertien dagen staat er een gedragsverwachting centraal. 

Hiernaast kunt u de regel lezen. 

We hebben het dan over de volgende stappen:  

- Neem de kortste route naar de wc.  

- Draai het kaartje om/ Doe de wc-ketting om. 

- Trek de wc door en controleer of je de wc netjes achterlaat. 

- Was je handen 

Benieuwd hoe dat gaat? Vraag uw kind ernaar! 
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Welkom 

Bij de peuters heten we Levay welkom. Gezellig dat je bij 

ons komt spelen. We hopen dat je een fijne tijd tegemoet 

zult gaan.  

  

 

Studiedag woensdag 7 december 

Denkt u er nog even aan? 

Volgende week woensdag is er 

weer een studiedag voor de 

onderwijsmedewerkers. Dat 

betekent dat de kinderen in de 

groepen 1 t/m 8 vrij zijn. De 

peutergroep gaat wel gewoon naar school. 

De onderwijsmedewerksters gaan dan vergaderen en het volgende Jeelo-project 

voorbereiden.  

Kerstmarkt 

 

Heeft u de datum al gereserveerd in uw agenda? We sluiten ons 

Jeelo-project Het maken van je eigen product af met een 

kerstmarkt. Deze wordt gehouden op donderdag 15 december 

van 15.30 – 16.30 uur.  

 

Kersttocht Peelo 

Net als vorig jaar wordt er ook dit jaar een Kersttocht georganiseerd door de wijk Peelo. 

De organisatie is weer veel potjes nodig. Daarom wordt er nu al vast gevraagd om glazen 

potjes te sparen. (geen Olvarit potjes, deze zijn te klein)  De potjes kunnen vanaf 12 

december meegenomen worden naar ons kindcentrum.   

Wilt u de etiketten er thuis afhalen? Wie dat wil, mag ze thuis versieren. Alvast bedankt!  

  

 


