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NIEUWS SCHOOLLEIDING 

 

 

Agenda 

Maandag 5 december: Sinterklaas op school  

Woensdag 7 december: Online voorlichting VO door OCO 

Donderdag 22 december: Kerstviering 17.00-18.00 uur 

Vrijdag 23 december: vrij 

 

Team 

In januari starten we de 5e onderbouwgroep, de Bonbonnekes. 

We zijn vooralsnog met interne kandidaten in gesprek voor deze 

vacature.  

 

Schoolfotograaf 

Bericht van de fotograaf: 

Woensdag 23 november verloopt de verzendvrije periode om de 

schoolfoto’s zonder verzendkosten te bestellen. Uiteraard kunt u 

na deze periode ook de foto’s bestellen, echter komen er dan 

verzendkosten bij en duurt het dan gemiddeld 10 werkdagen 

voordat u de bestelde foto’s in huis heeft. 

 

Sinterklaasviering 

Maandag 5 december bezoekt de Sint onze school in de ochtend 

met zijn mooie Pieten. We laten u later deze maand weten waar 

we het gezelschap ontvangen in de ochtend. 

 

 

 

Kerstviering 

De kerstviering voor de kinderen is dit schooljaar op donderdag 

22 december. We zijn samen van 17.00 uur – 18.00 uur.  

De deur gaat om 16.50 uur open voor de kinderen.  

Meer informatie ontvangt u via de nieuwsbrieven van de 

bouwcoördinator. 

 

Dit jaar gaat dan eindelijk de jaarlijkse kerstvoorstelling door 

ouders en kinderen weer door. Op donderdag 22 december 

kunnen de kinderen weer genieten van een prachtige 

voorstelling! 

 

 

Zevensprongkring 

  



Iedere maand spreken Ireen en Kitty met kinderen vanuit alle 

groepen 3-4, 5-6 en 7-8. Ze vergaderen in alle groepen iedere 

week. Zij nemen zaken mee die in de groepen besproken zijn die 

ze graag met de schoolleiding willen bespreken. Deze week 

hebben we gesproken over het schoolplein, de 

portfoliogesprekken, hoe het is om daarbij te zijn als kind en 

over het bezoek van het bestuur wat gepland staat in het nieuwe 

jaar. Wat maakt onze school nu bijzonder, wat is een 

jenaplanschool eigenlijk en waar zijn we trots op. Fantastisch om 

te zien hoe kinderen hun mening verwoorden en luisteren naar 

de anderen. Wij leren hier samen van. 

 

NIEUWS CULTUURCOÖRDINATOREN 

We zijn heel blij dat we iedere vrijdagmiddag weer kunnen kijken 

naar de weeksluitingen. Kinderen van de verschillende groepen 

presenteren wat ze de afgelopen tijd hebben geleerd. Zelfs de 

kleuters staan vol trots te presenteren voor een zaal met 150 

mensen! Jullie zijn allemaal van harte welkom om mee te 

genieten. Er is koffie en thee! We waarderen het als u de hele 

weeksluiting kijken? Het wordt erg onrustig voor de kinderen als 

ouders halverwege de sluiting de aula verlaten. Op de prikborden 

bij de stamgroepen kunnen jullie zien welke groepen wanneer 

aan de beurt zijn. Jullie kunnen daar ook zien wanneer er 

vieringen op het plein gehouden worden. 

 

 

  

 


