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Jaarthema 
Groen moet je doen 
 

Weekopening 
20 november : Regenwater 
27 november : Verlichting 
 

Regel van de week 
20 november : aan het einde van 
de dag een opgeruimde tafel en de 
stoel aangeschoven. 
27 november : We luisteren naar de 
opdracht van leerkrachten of 
ouders en zijn beleefd. 
 

Kalender   
13/11 : trekken lootjes 5-8 
13/11: informatieavond VO op 
Willem van Oranje College 
16/11 : 1e rapport (groep 2 -8) 
20/11 : kijk- en spreekavond 
21/11 : kijk- en spreekavond 
4 /12 : sinterklaasviering. 
 

Parkeren rondom school 
We willen u vriendelijk vragen in de 
zijstraten te parkeren i.p.v. voor de 
school als u uw kind(eren) komt 
halen of brengen. De ruimte voor 
de school willen we vrijhouden voor 
de schoolbussen, zodat de 
kinderen veilig kunnen in- en 
uitstappen. Ook is het prettig als er 
een goede doorgang is, zodat de 
bussen op tijd en veilig kunnen 
wegrijden. 
 

Kledinginzameling 

Op het plein in de fietsenstalling is 
vorig jaar kledingcontainer 
geplaatst. Wilt u oude kleding in 
gesloten zakken aanbieden? 

Schoolnieuws 
Schoolfruit 
Afgelopen dinsdag zijn we weer gestart 
met het uitdelen van gratis groente en 
fruit. Op dinsdag, woensdag en 
donderdag hoeft u uw kind dus geen 
groente of fruit mee te geven. 
De actie duurt tot en met week 10. 
 
PR   
Heeft u ze al gezien: de nieuwe 
gevelborden en het grote spandoek? 
Onze nieuwe slogan is: 

samen geloven, groeien en genieten. Als 
basisschool presenteren we ons in het 
dorp als “school met de Bijbel als basis”.  
We willen daarmee zichtbaar maken dat 
iedere ouder die op zoek is naar een 
school met een aantoonbare kwaliteit en 
een onderscheidende identiteit van harte 
welkom is! Een woord van dank aan 
Jisca van Deelen, zij maakte de 
ontwerpen en Reinier Krijgsman, hij 
zorgde ervoor dat het gemaakt en 
opgehangen werd. 

Groep 1/2 
Heeft u de foto’s van onze boswandeling 
al gezien? Ze staan op de site van onze 
school. Het was een hele leuke 
boswandeling. We hebben veel van de 
boswachter geleerd! Van de boswachter 
hebben we een klompje mee gekregen. 
Die hebben we op school geverfd! 
Deze week hebben we de herfsttafel 
opgeruimd. Onze eigen herfstdozen 
hebben we afgemaakt: we hebben van 
klei dieren gemaakt die er in mogen, we 
hebben mooie bladeren gemaakt en 
poppetjes of dieren van kastanjes en 
eikels. 
Volgende week mogen die mooie dozen 
mee naar huis. 
Deze week krijgen we ons plakboek mee 
naar huis. Dat is ons rapport. Alle 
mama’s en papa’s, opa’s en oma’s 
mogen die bekijken. 
Daarna gaat het plakboek weer mee 
naar 

naar school. Dan kunnen er weer 
nieuwe werkjes in worden geplakt. 
(Groep 2 krijgt ook nog een echt rapport 
mee.) 
Volgende week dinsdag beginnen we 
aan een nieuw thema: de bakker(ij). 
Heeft u spullen waar we mee kunnen 
spelen? Dan mogen die natuurlijk mee 
naar school! 
 
Met de bijbelverhalen luisteren we naar 
verhalen over Elisa en Jona. Volgende 
week gaan de verhalen over koning 
Hizkia en Daniël. 
 
Loïs Burghout is al een paar keer komen 
wennen in onze klas. Vanaf volgende 
week komt ze op school! Leuk dat je bij 
ons in de klas komt Loïs! Welkom!! 
 
Groetjes van groep 1,2 en de juffen 

Groep 3/4 
 
In groep drie en vier hebben we nu 
verhalen over de koningen, tijdens de 
bijbellessen. Aan het begin van de 
bijbelles en aan het einde van de week 
oefenen we ook of we de verhalen 
kennen. 
Ook leren we elke week een psalmvers. 
Dit doen we ’s ochtends en aan het 
begin van de middag. Lukt het ook om 
thuis aandacht aan dit vers te geven? 
 
Groep vier oefende op woensdag met 
een derde taaltoets. Die is zeer goed 
gemaakt door alle vijf de kinderen! 
Verder hebben we met spelling, taal en 
rekenen een programma op de tablet. 
Behalve de aangeboden les, oefenen we 
ook aan andere leerdoelen. Hierbij leren 
we goed zelfstandig werken. 

 
In groep drie hebben we verschillende 
leestesten gedaan en de voortgang is 
goed. Deze donderdag beginnen we al 
met het vijfde les-thema van Veilig Leren 
Lezen. Nu komen ook de wat minder 
bekende letters als eu, ou en au en 
medeklinkers als g, f aan bod. Veel 
kinderen kennen die ook al. We oefenen 
ook wel andere lesstof naast het 
materiaal van Veilig Leren Lezen. 
Ook met rekenen hebben kinderen in 
groep 3 een flink werktempo, uw kind 
neemt vast weleens werk in de vorm van 
bladen mee naar huis. Daaraan kunt u 
zien, dat uw kind vorderingen maakt.  
We bereiden ons nu voor op een 
gezellige sint-tijd! 
 
Met groeten, meester Both 
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 T u s s e n  K a f  e n  K o r e n  
 
Open dagen VO: 
Schans 22 november doe-middag 
voor leerlingen en 
voorlichtingsavond voor ouders. 
 
Altena College 23 november 
voorlichtingsavond voor ouders 
Altena open dag 24 januari 
Altena Experience 7 februari 
 
Gilde 24 januari 
Gilde meidendag 31 januari 
Gilde doe-middag techniekhavo  
7 februari 
 
Zie de site van de betreffende 
school.  
 

Oma van Milou van Helden 
en Marie Schermers 
We willen de oma van Milou en 
Marie hartelijk bedanken voor de 
nieuwe boeken die we zomaar van 
haar gekregen hebben voor onze 
bibliotheek. 
 

Groep 5/6 
Twee weken gaan toch weer snel 
voorbij. En een hele periode ook. Het is 
weer de tijd van de rapporten. 
Van de kinderen krijgen we de vraag of 
ze een goed rapport hebben ja of nee? 
Natuurlijk hebben de kinderen allemaal 
een mooi rapport. Iedereen heeft hard 
gewerkt en z’n best gedaan. Dus voor 
iedereen een dik compliment. 
Dat betekent niet dat iedereen tienen 
haalt, maar wel dat de kinderen de 
talenten die zij van God hebben 
gekregen goed inzetten. 
Volgende week maandag en dinsdag 
zijn de spreekavonden. Zie rooster. 
Verder komen we helemaal in de tijd van 
Sinterklaas. Al een paar weken komt de 
oproep om al te beginnen met lootjes 
trekken. We doen dat altijd de maandag 
nadat Sinterklaas in Nederland is 
aangekomen. A.s. maandag dus. 

Voor de kinderen in groep 5 is dat 
natuurlijk nieuw. Op school vullen de 
kinderen een lootje in met hun naam, 
hobby’s en wensen die niet groter zijn 
dan €4,50. 
Wilt u thuis alvast met uw kind hierover 
nadenken. Wanneer u het samen met 
uw kind in de agenda opschrijft, hoeven 
ze het op school alleen nog maar over te 
schrijven op het lootje. 
Maandag krijgen de kinderen hun lootje 
mee naar huis en is er tot 29 november 
de tijd om de surprise met gedicht te 
maken. 
Op maandag 4 december hebben we 
het Sinterklaasfeest. Veel plezier met 
alle voorpret. 
 
Groeten,  
Meester Vonk, Juf de Lorm, Juf van 
Rijswijk. 

Groep 7/8 
Vandaag krijgen de leerlingen hun 
rapport mee naar huis en daarmee 
sluiten we alweer de eerste periode van 
dit schooljaar af. Een moment om te 
evalueren, wat ging goed, wat houden 
we zo? En wat kan beter, wat kun je 
doen om op dit punt te groeien? Met de 
klas praten we hierover om de kinderen 
steeds meer eigenaar van hun eigen 
leerproces te maken.  

Vorige week hadden we een gastles van 
Bureau Halt over online veiligheid. De 
klas was enorm betrokken, ze hebben er 
thuis vast over verteld. De quiz op 
kenjevrienden.nu was een eyeopener.  
Ik raad u aan deze quiz nog eens samen 
met uw kind te spelen!  

Verder zijn we met natuur begonnen met 
blok 4.  

 

In dit lesblok geven de kinderen les.  
Elke leerling heeft een lesdoel dat hij/zij 
aan de klas moet presenteren. Een 
stukje voorbereiding, samenwerking, 
bronnenonderzoek, kennisoverdracht en 
weer een oefening in presenteren. Het 
lesboek zelf is de basisbron. Daarnaast 
zoeken de kinderen op internet naar 
aanvullende informatie, afbeeldingen en 
filmpjes die helpen om de lesstof te 
begrijpen en over te brengen. 

Groep 8 krijgt de VO gids mee. Hierin 
staat een handig stappenplan dat kan 
helpen om met uw kind de juiste 
schoolkeuze te maken. Zie hiernaast 
voor data van open dagen. 

Volgende week spreken we u graag op 
de rapportgesprekken. Hartelijke groet, 
Renske en Janneke 

 
Sinterklaas 
 
Op 4 december vieren we dat 
Sinterklaas op school komt.  
 
Om ca. 08:45 / 09:00 uur komt hij aan en 
u bent allen van harte welkom om dit 
mee te maken. Na het ontvangst buiten 
verzamelen we centraal in de hal om de 
Sint en zijn Pieten welkom te heten. 
Daarna gaat hij naar de gymzaal bij 
groep 0/1/2 waar de ouders ook bij 
aanwezig mogen zijn, vervolgens gaat 
Sint en gevolg naar de andere klassen 
(helaas….zonder ouders).   

Vanaf groep 5 maken alle kinderen 
surprises voor elkaar. De leerkrachten 
verzorgen het trekken van de lootjes in 
de klas. 

 
 

 

 


