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22 november schooljaar 2019-2020 

Belangrijke data: (kijk ook op de website bij de 

activiteitenkalender, als u op het item gaat staan en 
klikt, krijgt u vaak meer informatie over de activiteit*.) 
 

Maandag 25 november Start verteltassen maken 

Dinsdag 26 november Pieten op bezoek 

Woensdag 27 november  Schoen zetten 

5 december Sint komt op bezoek 
14.00 gewoon einde 
schooldag 

6 december Studiedag: leerlingen zijn 
vrij 

 

Verteltassen maken start 25 november 

 

Omgetoverd! 

Heel erg bedankt voor alle hulp gisteravond. De school is 

omgetoverd naar een echte Sintsfeer! Super bedankt! 

 

 

 



Inlooplessen weer groot succes 

Fijn dat er zoveel ouders een kijkje komen nemen tijdens de 

inlooplessen. Zeker 100 ouders zijn gekomen. Fantastisch! 

Een kleine terugblik: 

Rekeninstructie geven in groep 7 aan ouders 

 

Ontdekken wat er allemaal in chocolade zit in groep 7 

 

Een nieuwsbegrip les uit de Sam Sam over klimaatverandering in 

groep 5 

 

Werken met stellingen (rood-groene kaartjes) in groep 3 

 

In groep 1/2: 
We hebben een boek uit de nieuwe verteltas voorgelezen en 
daarna nog feest gevierd tijdens het kiezen. De kinderen hebben 
in de feestwinkel mooie dingen verkocht en gekocht en daarna 
ingepakt.  
 
In de verteltas zit een boekje en een aantal spelletjes die bij het 
boekje passen. Die verteltas gaat deze week met iemand mee 
naar huis, volgende week kan hij dan weer met een ander kind 
mee naar huis. 
 

 

 

Drugs voorlichting 
De kinderen van groep 8a kregen dinsdag 12 november drugs 
voorlichting 
De kinderen leerde: dat drugs een gif is 
En wat het doet wanneer je het inneemt  
Je lichaam probeert het te verwerken via je lever, hierdoor krijg 
je een verhoogde hartslag. 
Lachgas word deze tijden vaak gebruikt door kinderen. 
Het zit in een heel klein metalen flesje. 
Bij overdosis kan je dood gaan of in een rolstoel zitten. 
Heroïne is een drugs waar je bij een klein beetje al dood aan kan 
gaan 
De juf legde ook uit wat er gebeurt bij een biertje en  de 2de en de 
3de 



Je lichaam word een beetje slap. Je gaat heel raar praten en meer 
willen. Als je lever het gif niet meer kan verwerken zit het in je 
bloed en kun je niet meer helder handelen. 
Daarna ga je overgeven zodat je lichaam zichzelf reinigt van de 
gifstoffen. 
Het was erg leuk en interessant. 
  
Birgul en Aïscha, groep 8a 
 

 
 
Nieuws over de fusie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sint en de 

pieten 

Volgende week worden 

er in elke groep 

pepernoten gebakken. 

Ouderraad: bedankt 

voor de oventjes!! 

Op woensdag 27 

november mogen de 

kinderen hun schoen op school zetten. Dus geeft u een schoen 

mee? 

We zijn blij om te kunnen vertellen dat ook dit jaar Sint en zijn 

pieten ons komen verblijden met een bezoek op school op 5 

december 

We ontvangen Sint en de pieten buiten en verzamelen dus ook 

buiten. Daar staat aangegeven waar elke groep gaat staan en dan 

maar heel hard zingen… 

Als Sint is aangekomen gaan de kinderen van groep 1 t/m 4 naar 

de hal waar we Sint verder welkom heten. Neem dus buiten 

afscheid van uw kind. U mag best even meekijken maar dan 

achterin de hal meekijken. Uw kind is bij de leerkracht.  

Sint en de pieten komen dan vervolgens is alle groepen even 

langs! 

O ja we zijn gewoon om 14.00 uur uit ( en niet eerder) 

6 december zijn alle leerlingen vrij in verband met een studiedag 

van het team  

 

 

 

 

 



Grootste winterworteltrofee en laatste 

les schooltuinen  

 

Van juf Saskia;  
 
Dinsdag 19-11 hadden we onze laatste schooltuinenles! Gek idee, 
in groep 6 begonnen en heel wat gezaai en geoogst later,  zit het 
er nu echt op!  
We begonnen met een quiz en eindigden met een opdrachten 
circuit. Team geel scoorde daarbij net iets meer punten dan team 
rood. Er was nog een winnaar: Jaymie! Zijn winterwortel was niet 
alleen de grootste van de klas, maar de grootste van heel de 
schooltuin! Na 10 jaar staat de wisselbeker weer op Wereldwijs! 

 

Een boekje met prachtige herinneringen is overhandigd aan 

meester Kees. 

 

 


