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Geboren 

Op 18 oktober is juf Margreet bevallen van 

een prachtige dochter met de naam 

Sarah. Margreet en Hans, van harte 

gefeliciteerd met jullie dochter. We wensen 

jullie veel geluk en liefde toe! 

  

Schoolfruit 

Ook dit jaar zijn wij uitgekozen om deel te nemen aan het 

Schoolfruit project. Het Schoolfruit project stimuleert kinderen om 

samen fruit en groente te eten in de klas.  

Elke dinsdag, woensdag en donderdag delen wij, tijdens de 

ochtendpauze, het groente/fruit uit in de klas. Wij stimuleren de 

kinderen het groente en fruit te proeven (3 soorten per week) 

maar we verplichten hen niks.  

De kinderen hoeven de komende weken dus alleen nog maar op 

maandag en vrijdag fruit mee naar school te nemen. Heeft uw 

kind liever fruit van huis dan mag het natuurlijk gewoon zijn eigen 

fruit meenemen. Het project loopt van 15 november t/m 22 april. 

 

 

 

  

 

 Geplande activiteiten 

  30-11-2021 

 Studiemiddag team 

(kinderen 12.00 uur vrij) 

  3-12-2021 

Sinterklaasfeest 

22-12-2021 

Kerstviering 

  24-12-2021 

Start kerstvakantie (hele 

school 12.30 uur vrij) 

 

 

B6-4all 
(Basics for all) 

PLEIN 

 Veiligheid                                    

Ik houd rekening met het spel 

van een ander 

Respect                                          

Als iemand “Stop houd op” 

zegt, dan doe ik dat  

Ontdekken 

We helpen elkaar de witte pet 

te dragen 

We waarschuwen de 

pleinwacht indien nodig. 

                     .  
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Schoolmaatschappelijk werk 

Enige tijd geleden heeft Gonny Derksen, onze 

schoolmaatschappelijk werkster, zich via Het 

Prikbord aan u voorgesteld. Gonnie zal, net als 

voorgaande jaren, regelmatig een 

inloopspreekuur hebben op school. Heeft u 

bijvoorbeeld opvoedvragen of wilt u even 

sparren over de ontwikkeling van uw 

zoon/dochter? U bent van harte welkom om met Gonny in 

gesprek te gaan. Binnenkort gaat Gonnie een rondje door de 

school maken. Ze zal in de groepen 3 t/m 8 gaan vertellen wat 

een schoolmaatschappelijk werker doet. 

Sinterklaasfeest  

Op vrijdag 3 december zal Sinterklaas onze school bezoeken 

samen met zijn pieten. Vanwege de maatregelen rondom Covid-

19   heeft de ouderraad nog overleg over hoe we dit gaan 

invullen om het zo corona-proof te laten verlopen. Wel is al zeker 

dat er dit jaar, helaas, geen ouders bij aanwezig kunnen zijn. 

Coronamaatregelen 

Deze week heeft u via de mail een brief ontvangen met de 

laatste maatregelen die gelden bij ons op school. Wij vragen u 

deze mail goed door te lezen en hopen op uw medewerking. 

Alvast bedankt! 

Reminder studiemiddag team 

Op dinsdagmiddag 30 november zijn de kinderen vanaf 12.00 uur 

vrij ivm een studiemiddag van het team. Het team zal deze 

middag ( via een online meeting)benutten om meer te leren over 

executieve functies en een deel training in de Roos van Leary, dit 

is een communicatiemiddel dat inzicht geeft in natuurlijke 

interactiepatronen tussen mensen, en in hoe je de communicatie 

effectief kan beïnvloeden. Wij hopen weer veel te leren. 

 

 

 

 

  Kind op maandag 

Week 46: 15-19 nov. 2021  

Het graan is op, Genesis 43:1-14 

Weer naar Egypte, Genesis 

43:15-34 

De zilveren beker, Genesis 44:1-

13 

Week 47: 22-26 nov. 2021 

Terug in het paleis, Genesis 

44:14-34 

Jozef vertelt wie hij is, Genesis 45 

Jakob gaat naar Egypte, 

Genesis 46 

 

 

  10 minutengesprekken 

Vorige week hebben we de 

10 minuten gesprekken 

gevoerd. Helaas konden we 

het niet op school houden, 

toch vonden we het fijn dat 

er contact is geweest met u, 

als ouder(s).  

 

 

 

Het volgende Prikbord komt 

uit op dinsdag 30 november. 

Namens het team,           

Sharon Hemmink 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


