
 

 Nieuwsbrief 2 (november-december 2022) 

 

Agenda november-december 
2022 
09-11 Herkeuring fietscontrole  
07-11 Dansworkshop 7/8 
08-11 Screening logopedie  
14-11 Dansworkshop 7/8 
23-11 “bij” vriendelijk maken plein 
24-11 Bijenlessen  
28-11 Oud papier 
29-11 MR 
05-12 Sinterklaas 
06-12 Studiedag leerkrachten en de  
kinderen zijn dan vrij!!! 
12-12 t/m 16-12 tostidagen 

21-12 Kerstmarkt 
23-12 Kerstontbijt 
 
23-12-2022 Alle kinderen zijn 
 om 12.30 uur vrij! 
 
24-12 t/m 08-01  Kerstvakantie  
 
 

Oud papier  

28 november  wordt het oud 

papier weer opgehaald. Graag zelf voor vervanging 
zorgen als u verhinderd bent.  
Voor vragen kunt u terecht bij Johan Nijmeijer (06- 
10833834) OR-lid/ coördinator oud 
papier. Volgende keer oud papier is:   
Andere data;   
Maandag  9 januari 2023 

 

 

Typeles  
We zijn gestart met de typelessen. Onder deskundige begeleiding krijgen de kinderen 12 lessen en 
kunnen ze het typediploma halen. Fijn dat het nu in school mogelijk is. 

Fietscontrole  
De vrijwilligers van VVN hebben de fietsen van de kinderen van groep 3 
t/m 8 gecontroleerd. Van alle fietsen kreeg 65% een OKE sticker.  Het 
bleek dat de reflectoren in de wielen misten en de achterreflector. 
Gelukkig is er tijd om dit te herstellen want op 9 november is de her-
controle en kan alsnog de OKE sticker verdiend worden.  

Kerstmarkt 
We zijn gestart met de organisatie van de Kerstmarkt. 

Woensdag 21 december  2022!  Tijden en verdere informatie volgt nog.  

Tostiweek  
In de tostiweek heeft elke combi-groep een ‘Tostidag’. Op die dag kunnen de kinderen brood met 
kaas, ham/kaas of ander beleg meenemen en worden op school, tijdens de lunch, de tosti’s 
gemaakt. Altijd weer een traktatie! De volgende tostiweek is: 12 t/m 16 december. 

Leerlingenraad 
De verkiezing is geweest en in de leerlingenraad 
zitten:  
Zoë Molenkamp (3),  
Yvenn Bevers (4),  
Lisa Mulder (5),  
Mila Molenkamp (6),  
Wouter van Voorst (7) 
Sam Ruijter (8).  
Ze stellen zich in de volgende nieuwsbrief voor! 
 



 

 
 
 

Schoolkrant 
We hebben weer de eerste schoolkrant uitgebracht. Een kleurige Glossy vol met nieuws!  Gelukkig 
hebben we weer adverteerders, mede dankzij deze advertenties  kunnen we de Glossy uitbrengen. 
Samen met uw bijdrage lukt het ook dit jaar weer om 4 x per jaar de schoolkrant uit te brengen. 

 

Nieuws van Immy: 
We hebben nog steeds te maken met zieke collega’s en dus met invallers. Gelukkig hebben we nog 
geen groepen naar huis hoeven sturen.  
 
Zoals u weet gaat juf Fenna per 1 januari 2023 met vervroegd pensioen. Juf Rosalie heeft 
gesolliciteerd en zij wordt onze nieuwe interne begeleider. Daar zijn we erg blij mee! We zijn de 
vervanging voor groep 3 /4 nu aan het regelen en zodra we dit rond hebben, laten we u dit weten. 
Juf Fenna komt na de Kerstvakantie nog een aantal dagen terug om juf Rosalie in te werken en 
daarom plannen we het afscheid van juf Fenna rond de voorjaarsvakantie in 2023. 
 
De zakelijke ouderavond is geweest en we probeerden deze avond ook te 
gebruiken om informatie te geven over ontwikkelingen binnen school. Dit 
keer heeft onze orthopedagoog Rianne Ridderinkhof, uitleg gegeven over 
de Kanjertraining. Deze training/methodiek gebruiken wij voor de sociaal-
emotionele ontwikkeling van de kinderen. Het was een mooi, duidelijk en 
enthousiast verhaal.  
 
Vorig jaar kwamen er bijna 30 ouders naar de zakelijke ouderavond. Nu 
waren er, naast de leerkrachten en de ouders van de OR en MR,  maar 5 ouders. Heel erg jammer, 
ook voor de OR die deze avond gebruikt om uitleg te geven over alle activiteiten en waar ze uw 
ouderbijdrage aan besteden. Gelukkig is er een nieuw OR lid gekozen: Leo Timmerman!  
Tevens was een verkiezing voor een nieuw MR lid en hiervoor is Jeroen Wesselo gekozen.  
Welkom Leo en Jeroen in de OR en MR. 
Misschien heeft u ideeën om een volgende zakelijke ouderavond te vullen? Geef het gerust door 
aan OR-leden of leerkrachten.  
 
EGO; Suze van Stichting Tweemonds was dit jaar op onze studiedag van 24 oktober. Met haar 
kijken we naar eigenaarschap van kinderen.  Want waarom is dat zo belangrijk. We willen dat 
kinderen zelf nadenken en dat ze keuzes durft te maken, autonoom kunt zijn los van groepsdruk. 
Dit is tevens een krachtig onderdeel van betrokkenheid!  We willen dan dat kinderen van 
zelfstandig naar zelfsturing gaan. Daarvoor moeten we zeker de basis aanbieden want kinderen 
moeten vanuit een basis kunnen werken; dus eerst leer je breuken maken, dan ga je ze in een 
context leren en daarna kun je het gebruiken als oplossing bij een probleem!  Ook voor de 
begaafde leerling zit de uitdaging in het zelfsturend werken. We willen dit een plek geven op de 
weektaak en later in de portfolio. 
 
*We hebben voor rekenen extra materiaal aangeschaft: Met Sprongen Vooruit.  Leerkrachten 
hebben scholing gehad of zijn er mee bezig.  Met dit materiaal kunnen we kinderen actief laten 
rekenen met spel, visualisatie en vooral veel oefenen.  Belangrijk voor rekenen is het 
automatiseren en ook dat is in ons aanbod extra ingevoerd. 
 
* Binnenkort wordt ons schoolplein bijvriendelijker gemaakt met bijv. extra struiken en 
fruitbomen. Dit project Bijles wordt ondersteund door Landschapsbeheer Drenthe.  De hulpouders 
van de plein- en tuindienst helpen mee met de opzet van het plein. 
 

 



 

 
 
 

 

Nieuws van Kaka: 
KOV. Marit Lensen  
 
My chapp 
Bij afwezigheid in de kerstvakantie zien wij de afmelding graag in My Chapp. 
Ook flex aanvragen zien wij indien mogelijk graag zo snel mogelijk in My 
chapp 
Dit i.v.m. met het personeelsrooster. 
 

Herfstwandeling 
Op vrijdag 14 oktober zijn we naar het gat van Berend Boer geweest met de 
peuters. 
We hebben prachtige paddenstoelen gezien. 
Helaas was het weer niet zo goed dat we in het bos konden picknicken. 
We hebben genoten van onze boswandeling en vooral het grote aantal 
paddenstoelen was bijzonder. 
 

Sint Maarten 
Op 11 november is het weer Sint Maarten. 
Op de KOV en POV maken we een mooie Dikkie Dik lampion. 
Natuurlijk leren we ook de bijbehorende liedjes. 
 
 Kijk mijn lichtje, kijk mijn lichtje, 
 zelf gemaakt, zelf gemaakt. 
 En vanavond mag ik, en vanavond mag ik, 
 laat op straat, laat op straat. 
 op de melodie van Vader Jacob 
 

Opening van het plein! 
Vrijdag 28 november was het zover. 
De officiële opening van ons plein!! 
Alles was versierd en onder het genot van een hapje en een drankje en gezellige muziek, 
hebben we na de toespraak van Renate, het plein officieel geopend door met alle aanwezige 
kinderen door het lint te rennen. 

Daarna was het mogelijk om binnen een kijkje te 
nemen, want daar is natuurlijk ook een grote 
verandering geweest. 
Alles is gerestyled in de huisstijl van kinderopvang 
KaKa. 
Alle muren zijn in een mooie rustige kleur geverfd,  
en met steigerhoutenaccenten en hergebruik van 
onze oude meubelen is er een prachtige huiselijke 
sfeer gecreëerd. 
De kinderen vonden het leuk om alles aan papa, 
mama, opa of oma te laten zien. 
Ook werden de kinderen geschminkt en kregen ze 

een mooie gevouwen ballon. 
Wat zagen ze er mooi uit! 
We willen iedereen bedanken die heeft meegeholpen aan het realiseren van ons 
prachtige plein! 



 

 
 
 

 


