
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Beste ouder(s) 

 

Maandagmorgen mochten wij juf Loredana en haar klas terug 

verwelkomen op school. Ze bleven wel niet zo lang, ze vertrokken 

al dadelijk met de bus richting schaatsbaan! Het werd een leuke 

voormiddag samen met de kinderen van het vierde leerjaar! 

In de inkomhal staan een paar Zwarte Pieten, een hele zak 

cadeautjes en de stoel van de Sint. Volgende week donderdag 2 

december komt, (als alles goed gaat, want dat is in Corona-tijden 

altijd een beetje spannend!) de Sint op bezoek in onze school.  

Bij de kleuters is dat gedurende twee weken ook het thema 

waarrond ze werken in de klassen. Altijd leuk! 

Lees maar wat juf Marleen hier over schreef: 

 

De Sint is weer in het land    
De hal op onze school is weer mooi 

versierd en de Sint heeft het denk 

ik al gezien. Sinds woensdag zijn er 

al enkele mails verschenen van hem. 

Hij heeft ook dit jaar weer de hulp 

van ons nodig.  Er is een probleem 

met zijn baard en daar gaan we hem 

mee helpen.  

Op donderdag 2 december kan hij 

hopelijk, mits de nodige 

maatregelen, toch een bezoekje brengen aan onze school. We 

kijken er al naar uit.   

 

Onder de info van volgende week vind je ook nog een stukje over 

voorlezen, zeker de moeite om even te bekijken!   
 

Vriendelijke groeten,  

meester Luc & Johan  



Info 

 

Maandag 29 november ‘21 

Schaatsen voor de leerlingen van het vijfde en het zesde 

leerjaar. Zorg voor een rugzak met daarin goede kousen en 

handschoenen. De “schaatsbaan” raadt sinds kort aan om een 

(fiets)helm op te doen en wij vinden dat zeker geen slecht idee! 

‘s Middags zijn wij terug op school en gaat de lesdag gewoon 

verder, dus ook de schooltas moet mee naar school! 

 

Donderdag 2 december ‘21 

Hoog bezoek uit Spanje! 

 

Vrijdag 3 december ‘21 

Het eerste rapport is klaar, vandaag gaan de toetsenbundels 

mee naar huis. 

 

Maandag 6 en dinsdag 7 december ‘21 

Online oudercontacten voor de leerlingen van de lagere school 

 

Woensdag 8 december ‘21 

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG  

(vandaag moeten de kinderen niet naar school) 

 
           



          
 

Neem gerust eens een kijkje op deze site.  

“Voorlezen draagt bij tot een beter taalgevoel en taalbegrip. 

Kinderen leren ook beter luisteren en trainen hun 

concentratievermogen.” 

Het belang van voorlezen kan en mag niet onderschat worden. 

Het is immers meer dan een leuk tijdverdrijf, zo blijkt uit 

verschillende onderzoeken. De gunstige effecten van voorlezen 

manifesteren zich op verschillende en uiteenlopende vlakken. En 

wat mooi is: voorlezen heeft een positief effect op álle kinderen 

https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/1471/168_137.pdf?sequence=1

