
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

nummer 11  | november  2019 

 

 

 

Studiedag 
Op donderdag 21 november zijn alle kinderen de hele dag vrij. Het team heeft op die dag de herhalingscursus 
BHV. Op die manier zorgen we er voor dat we met z’n allen weer een jaar lang gecertificeerd zijn. 
 
 

Sinterklaas 
Teamkamer 
Vanaf heden heeft onze teamkamer een andere naam : de Stafkamer! 
We hebben gehoord, dat Sinterklaas Nederland weer komt bezoeken. Op 5 december zal hij hopelijk 
onze school ook weer met een bezoek vereren. Wij hebben op donderdag 5 december school tot 12 
uur. De middag zijn alle kinderen vrij. 
 
 

Kerstviering 
Dit jaar hebben we de kerstviering in de klas. We willen dat koppelen met wat lekkere hapjes, gemaakt 
door de ouders. U krijgt daar nog apart bericht over.  Tijdens de kerstviering is er een kerstmarkt en is er 
weer koffie, thee, chocolademelk en koekjes voor de ouders. Kinderen maken allemaal mooie werkjes die 
tijdens de kerstmarkt gekocht kunnen worden. De opbrengst van de kerstmarkt gaat naar het 
RonaldMcDonaldhuis. De kerstviering is op donderdag 19 december van 17.15 uur tot ongeveer 18.30 uur. 
We hebben die dag school tot 15.00 uur om dan  rond 17.00 uur weer terug te zijn. 
 
 

Voortgangsgesprekken 
Op woensdag 20 november zijn de voortgangsgesprekken. U heeft daar via SocialSchools een uitnodiging voor 
gehad en u heeft kunnen inteken op een gespreksmoment. We zien alle ouders op die dag graag verschijnen. 
 
 

Voortgezet Onderwijs en groep 8 
Er is een interessante tijd aangebroken voor de leerlingen van groep 8. De komende periode staat volledig in het 
teken van de keuze voor Voortgezet Onderwijs. Op maandag 9 december vindt ’s middags de 
informatiebijeenkomst plaats op school en op vrijdag 13 december ontvangen de ouders en de kinderen het 
Bindend School Advies (BSA). Na de kerstvakantie beginnen de informatiedagen en open dagen van de VO 
scholen. 
 

Medezeggenschapsraad 
Op maandag 16 december vindt een nieuwe vergadering van de Medezeggenschapsraad plaats. 
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CITO toetsweken 
Vanaf maandag 13 januari 2020 starten de CITO weken. In alle groepen worden dan weer landelijke CITO 
toetsen afgenomen. De resultaten daarvan helpen mee om een goed beeld van de vorderingen de kinderen te 
hebben. 
 
 

Begin Kerstvakantievakantie 
Op vrijdag 20 december gaan de kinderen ’s ochtends nog naar school. Vanaf 12 uur begint de kerstvakantie. We 
zien elkaar weer terug op school in 2020 en wel op maandag 6 januari. 
 

Studiedag 28 januari 
Op dinsdag 28 januari zijn alle kinderen de hele dag vrij. Het team heeft dan een onderwijsinhoudelijke 
studiedag. We gaan ons die dag onder leiding van extern deskundige Ben Endlich bezig houden met de volgende 
stappen in het LeerBewust traject. Een traject wat zorgt voor het versterken van het Leren van de kinderen en 
de ondersteunende rol die school, team en materialen daarin hebben. 
 
 

Belangrijke data 
20 november  : voortgangsgesprekken 
21 november  : BHV studiedag. Alle kinderen VRIJ !! 
5 december  : Sinterklaas. Alle kinderen vanaf 12.00 uur VRIJ !! 
9 december  : informatiebijeenkomst groep 8 Voortgezet Onderwijs 
13 december  : BSA gesprekken voor groep 8 
19 december  : Kerstviering op school 
20 december  : om 12 uur begint de Kerstvakantie 
 6 januari  : Weer Naar School 
28 januari  : LeerBewust studiedag. Alle kinderen zijn die dag VRIJ !! 
 

 
 
 


