
 

 
 

 

 

.. Agenda 
30 november: MR vergadering 17.30-19.00 uur 

1 december: Studiemiddag alle lln vrij vanaf 12.30 uur 

5 december: Sintviering op school 

6 december: Studiedag alle lln vrij 
12 december: Koffie-uurtje gezinscoach vanaf 13.30 uur 

Wist u dat? Over PBS?  
Wist u dat wij een PBS-stuurgroep hebben?  

Wist u dat in deze stuurgroep ook ouders vertegenwoordigd zijn?  
Wist u dat in alle hallen grijze prikborden hangen met daarop nieuws over PBS?  
Wist u dat u op dit bord wekelijks de gedragsverwachting kunt terugvinden die in die week centraal staat?  
Wist u dat vooral in de komende weken (met de spanning voor Sint)  de gedragsverwachtingen veel aandacht 
krijgen?  
Wist u dat wij successen samen vieren?  
Wist u dat kinderen zelf meedenken over op welke manier dit gevierd wordt? Van ‘knuffeldag’ tot lopend buffet 

tot langer buiten spelen?  

Sinterklaas 
Vandaag hebben alle kinderen hun schoen gezet op school. 
Hopelijk komt Piet de schoenen vullen dit weekend…..  
De schoenen hebben we achtergelaten met tekeningen en een boek voor 
Sinterklaas. Hij heeft ons namelijk gevraagd om een nieuw boek te maken, 
dit omdat het boek in het water is gevallen en alle informatie uit het boek 

verdwenen was. Hier hebben we de afgelopen week aan gewerkt. Nu is 

Sinterklaas weer op de hoogte van al onze avonturen. 
Ook krijgen we brieven van Pietje Pedro. Hij heeft de boot naar Nederland 
gemist. Wel heeft hij onze cadeautjes bij zich. Hij probeert nu op de fiets 
naar ons  toe te komen. Hij beschrijft in zijn brieven wat hij allemaal 
meemaakt onderweg. Arme Piet…. Als hij het maar haalt om 5 december 
met ons feest te komen vieren.  

Komende maandag zullen de deuren van de groepen pas om half  9 
open gaan. Dit zodat we allemaal tegelijk kunnen bekijken of er iets in 
onze schoenen zit.  
Op maandag 4 december houden de onder-midden en tussenbouw in de 
grote gymzaal het Elfsteden Pieten Parcours. De kinderen krijgen een 
stempelkaart en mogen langs elf steden waar ze opdrachten krijgen en 

stempels kunnen verzamelen. Dit allemaal in het thema van Sinterklaas en 
zijn pieten natuurlijk! 
Op dinsdag 5 december is het dan zover: Sinterklaas bezoekt onze school! 
Tenminste als alles goed gaat….. 
Ook deze ochtend starten we gezamenlijk op het schoolplein. U mag gerust 

blijven kijken. Iets voor 9 zullen we naar de groepen gaan. Sinterklaas zal daarna in alle groepen een bezoek 
brengen. 

In de middag organiseren we een spellenmiddag voor de kinderen van de groepen 1 t/m5.  De kinderen vanaf 
groep 6 hebben voor elkaar een surprise gemaakt.  

We gaan er samen een mooie dag van maken! 

Schoolfruit 
Ook volgende week is er op woensdag, donderdag en vrijdag weer schoolfruit voor alle kinderen. Er kan dan 
gesmuld gaan worden van tomaat, mandarijn en peer.  
 
Wist u dat?  
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Jonge kinderen eten vaker voldoende fruit en groente dan oudere kinderen 
Bij kinderen van 1-4 jaar haalt 50 % de norm voor fruit en 59 % voor groente. Voor kinderen van 9-12 jaar 

haalt 20 % de norm voor fruit en 25 % de norm voor groente. Kinderen van 4-8 jaar zitten daar tussenin. Dit 
komt uit onderzoek van de leefstijlmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in samenwerking 
met RIVM en het Voedingscentrum. 

De aanbevolen hoeveelheid groente en fruit is verschillend voor jongere en oudere kinderen. De aanbevolen 
hoeveelheid is:  

   1-3 jaar   4-8 jaar    9-13 jaar  

Gram groente per dag    50-100  100-150  150-200  

Porties fruit per dag 1,5 1,5  2  
 

 

Staking 12 december  
Er is een voorgenomen staking aangekondigd op 12 december. Tot 6 december lopen er overleggen met de 
minister van onderwijs. Op 6 december wordt besloten of n.a.v. de uitkomst van het overleg, op 12 december 
gestaakt gaat worden. Houd er rekening mee dat wanneer er op 6 december besloten wordt dat er gestaakt zal 

worden, wij hier aan kunnen deelnemen. Wij adviseren om, indien noodzakelijk, nu al een oplossing te regelen 
voor de opvang van de kinderen. Wij realiseren ons dat 6 december wel erg laat is om te horen of er opvang 
geregeld moet worden, vandaar dat wij u nu alvast informeren.  

Sfeervolle lichtjes 

In de periode voorafgaand aan de winterviering willen wij elke ochtend de theelichtjes in de klassen aanmaken. 
Het heeft dit jaar een extra bijzonder karakter omdat wij het thema ‘licht’ de komende periode centraal stellen 
ter voorbereiding op onze winterviering. Jullie zullen hier zeker nog meer van zien en horen. 

De kinderen krijgen allemaal een eigen LED theelichtje en we gaan ook een mooi potje maken waarin ze de 
lichtjes kunnen plaatsen. Wij zorgen voor alle spullen. 
Samen kunnen we het zo sfeervol maken in deze donkere periode. 
Aan het einde van de periode leggen we de kinderen uit dat je ook een lichtpunt in iemands leven kunt zijn en 
dat je door middel van een lichtje dat lichtpunt kunt brengen. De kinderen maken in de week voorafgaand aan 
de vakantie een kaartje dat samen met het theelichtje mee naar huis gaat. Aan jullie de vraag of je iemand in 
de omgeving weet die het goed kan gebruiken en een opsteker nodig heeft voor de feestdagen. Samen zorgen 

we voor fijne feestdagen, ook voor mensen die het moeilijk hebben. 

Voorafgaand aan de winterviering 

Vanaf woensdag 13 december zijn bij ons ’s ochtends in de groepen alleen de sfeerlichtjes aan. We starten met 

een gezellig winters verhaal. 
Ook de kerstboom wordt weer gezet, kom gerust eens kijken in de klassen! 
Ter voorbereiding op onze winterviering hangen er vanaf maandag 11 december intekenlijsten voor de hapjes 
voor de winterviering. De lijsten zijn te vinden bij de deur van de groepen. Het is voldoende wanneer iedereen 

enkele hapjes maakt. 

Winterviering  

Op donderdag 21 december is er een winterviering.  
Overdag treffen de kinderen de voorbereidingen voor ’s avonds. We gaan zelf placemats maken. We gaan 
onder andere de tafel dekken en versieringen knutselen zodat we kunnen genieten van een gezellige klas. 
De kinderen zijn deze dag tot 12.30 uur op school. Denken jullie eraan om ’s ochtends al bord, beker en 
bestek mee te geven? 
 ’s Avonds nodigen wij alle kinderen om 17.30 uur uit op school. De avond staat in het teken van het samen 

zijn met elkaar.  
De ouders brengen de kinderen dus naar school waarna we met de kinderen en de leerkrachten in de groepen 
de winterviering laten plaatsvinden. De hapjes kunnen vanaf 17.20 uur in de groep gezet worden.  
De viering ziet er dit jaar iets anders uit dan u van ons gewend bent. We willen binnen het thema licht starten 

met een sfeervolle lichtjesoptocht om onze school en om het veld. Voor de kinderen is het leuk wanneer u nog 
even blijft om naar ons te kijken. Rond 18.00 uur kunnen wij dan 

genieten van de hapjes die thuis zijn gemaakt. 
De kinderen mogen tijdens deze avond een kort optreden verzorgen.  
Speelt uw kind een instrument? Of wil uw kind een winters verhaal 
voorlezen of een dansje doen? Graag! Kinderen kunnen zich 
aanmelden bij de leerkracht. De leerkracht bespreekt dit nog in de 
groep. 
Om 19.00 uur is de avond afgelopen en worden alle kinderen 

opgehaald op school. Ouders die het gezellig vinden om eens met 
elkaar bij te praten, kunnen onder het genot van een kopje koffie of 
thee in de teamkamer ook gezellig samen zijn.  

http://mailing.euschoolfruit.nl/880/system/newsletter.asp?id=3838300D31323931320D31353036300D3335363230370D38323935330D300D43413836433938310D310D0D300D3132383039330D372E372E302E31383939320D34


Sovatraining Synthese 
Komend jaar gaat er vanuit Synthese weer een sova training starten. 

De SOVA training Tim en Flapoor is voor kinderen in de leeftijd van 6-10 jaar. 
De training start in januari op maandagmiddag bij Synthese in Venray van 15.45-17.15 uur  op de volgende 

data: 
8, 15, 22, 29 januari, 5, 19, 26 februari en 5 maart. 
Aanmelden voor deze trainingsdata kan t/m 11 december. Aanmeldingen die na deze datum binnenkomen, 
komen op de wachtlijst te staan. 
Aanmelden kan bij Synthese: www.synthese.nl   

 

http://www.synthese.nl/

