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20 november 2020 

 

Belangrijke data 
24 november MR-vergadering  
26 november  GMR- vergadering  
1 december  OR-vergadering 
4 december Sinterklaasviering 
16 december Kerstviering  
18 december Nieuwsbrief 5 
 Leerlingen 12:00 uur vrij 
 Vakantie tot en met 3 

januari 

 

Nieuwe leerlingen 
Lars is 7 november 4 jaar geworden en zit nu 
bij ons in groep 1b/2b.  
Merel is 18 november 4 jaar geworden en is 
gestart in groep 1a/2a. 
 
Wij wensen beide leerlingen veel plezier op 
school. 
 

Voorleeswedstrijd 
Vrijdag 30 oktober hebben we de jaarlijkse 
voorleeswedstrijd gehouden. Een bijzondere 
editie! Alle lezers werden aangemoedigd door 
hun eigen klasgenoten daarnaast konden 
ouders via Google Meet genieten van de 
voorleeskunsten van hun eigen kind. Zo waren 
ze er toch een beetje bij.   
 

Uit de groepen 7 en 8 mochten Fabio, 
Caithlyn, Lara en Thijs de strijd met elkaar 
aangaan. Ze hebben allemaal heel mooi 
voorgelezen. Uiteindelijk is Fabio als winnaar 
uit de bus gekomen. Fabio nogmaals 
gefeliciteerd!  
 

We moeten afwachten of de finales dit jaar 
wel plaats kunnen vinden maar mocht het 
doorgaan ……… zal Fabio De Vlonder 
vertegenwoordigen als schoolkampioen. 

 

Sint Maarten 
Vorige week hebben we op school Sint 
Maarten gevierd. De kinderen hadden mooie 
lampions geknutseld in vele vormen en 
kleuren. Prachtig zagen ze eruit.   
Op 11 november hebben de jongere kinderen 
al zingend een rondje door de school gelopen 
met hun lichtjes. De oudere kinderen zongen 
vanuit de klassen gezellig mee. De OR zorgde 
ook dit jaar weer voor een heerlijke traktatie. 
Groenteboer Fidder heeft voor wat gezonds 
gezorgd.  
Hartelijk dank daarvoor! Het was een gezellige 
ochtend. 
 

                             
 
 

Sinterklaas 
Vrijdag 4 december zal Sinterklaas de Vlonder 
weer komen bezoeken. We zijn ontzettend blij 
dat hij weer tijd voor ons heeft kunnen 
vrijmaken. Tijdens het feest zal er uiteraard 
rekening worden gehouden met de 
voorschriften daarom zal het soms iets anders 
verlopen.  
 

Sint en zijn Piet zullen in school en niet buiten 
worden ontvangen. De groepen 1 t/m 4 zullen 
naar de Sint toe gaan in het speellokaal. Bij de 
andere groepen zal hij even kort langs lopen 
om gedag te zeggen. Gedurende de dag zullen 
er foto’s op de SchouderCom blog worden 
gezet. 
 

De voorbereidingen voor het feest zijn in volle 
gang en voor iedereen die weer meewerkt om 
het feest tot een succes 
te maken: Hartelijk dank!  
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Bibliobus 
Eenmaal in de twee weken kan uw zoon of 
dochter, onder schooltijd, gratis gebruik 
maken van de bibliobus. Het rooster is terug te 
vinden in SchouderCom bij roosters. Wij 
merken dat deze mogelijkheid niet door alle 
leerlingen wordt benut.  
 
Vanuit wetenschappelijke hoek onderstrepen 
veel onderzoeken het belang van lezen op 
verschillende vlakken: van een rijkere 
woordenschat, hogere concentratie tot sociale 
ontwikkeling en misschien zelfs tot langer 
leven. Kortom lezen is in veel opzichten een 
belangrijke basis voor de ontwikkeling van 
kinderen.  
 
De collectie van een bibliobus bestaat voor de 
jeugd uit peuterboekjes, prentenboeken, 
(voor)leesboeken, strips en informatieve 
boeken. De zorgvuldig afgestemde 
bibliobuscollectie wordt elke week aangevuld 
met nieuwe materialen en voortdurend 
gewisseld.  
 
Wij hopen dat u uw kind stimuleert om te 
lezen en wellicht daarbij gebruik wilt maken 
van de bibliobus. Uiteraard is een andere 
manier van boekenlenen ook fantastisch.  

 
 
 
 
 
 
 

Kerst  
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven 
zullen we in een later stadium communiceren 
hoe we om zullen gaan met de Kerstviering. 
We zijn op de achtergrond druk bezig met het 
organiseren van een goed alternatief. In week 
49 zullen we een definitief besluit nemen en 
dit communiceren.  
 

Wel of niet naar school? 
In de bijlage een overzicht met de 
coronaregels voor gezinnen met kinderen. Bij 
twijfel kunt u altijd contact opnemen met de 
school. We zullen indien noodzakelijk in goed 
overleg een afweging maken: Wel of niet naar 
school.  
 

Balans en Motoriek over 

buitenspelen versus veiligheid 

“Pas op, val er niet af!”. “Doe je voorzichtig 

met je nieuwe broek?”.  

Wanneer je kijkt naar een moderne 

speelplaats, is deze vaak uitgerust met 

prachtige toestellen. Mooi afgewerkte 

materialen in opvallende kleuren. Wanneer je 

nog dichterbij komt, zie je dat zelfs de 

looprichting bepaald is en dat er door middel 

van zacht rubberen tegels haast geen risico is 

op blauwe plekken of kneuzingen, laat staan 

arm of been breuken! Bij de geringste 

beschadigingen of mankementen wordt de 

eigenaar van het speeltoestel 
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verantwoordelijk gehouden voor schade aan 

kleding of verwonding. 

Is dit wel de manier waarop de onze kinderen 

willen laten spelen? Begrijp mij niet verkeerd, 

veiligheid staat voorop! Maar wat is er nou 

leuker dan ravotten in het zand, 

boomklimmen en huttenbouwen in het bos 

en crossen of skaten op je eigen gemaakte 

schans? Een goede Balans zoeken tussen de 

kinderen beschermen en zelf laten ontdekken 

draagt positief bij aan de ontwikkeling van 

kinderen in zijn totaliteit.  

Lichamelijke ontwikkeling gaat met vallen en 

opstaan. Vooral kinderen moeten de 

mogelijkheden van hun lichaam ontdekken. 

Dit doen ze vooral door te spelen en te 

onderzoeken! Trek ze een paar oude kleren 

aan en laat ze hun fantasie gebruiken. Lekker 

springen, rennen, rollen en klimmen! 

Natuurlijk kun je voor de veiligheid het spel 

enigszins begeleiden of sturen, maar een 

schram of blauwe plek bederft het 

speelplezier vaak niet! 

Voor alle kinderen die een steuntje in de rug 

nodig hebben, ben ik er om te helpen en zo de 

Motoriek te verbeteren! 

Volgende keer meer over Wanneer het 

buitenspelen niet vanzelf gaat! 

Balans en Motoriek kinderoefentherapie: 

wekelijks op een vast moment aanwezig op 

school 

 


