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Nieuwsberichten van Kindcentrum de Spelevaert week 8-11-2021 
 

 

Hij komt, hij komt, die Lieve Goede Sint 
 

Het is alweer zover, zaterdag 13 november komen de Sint en 

zijn Pieten aan in Nederland. Vanaf maandag kijken we in de 

midden- en onderbouw het Sinterklaasjournaal. Wat staat Sint 

dit jaar weer te wachten? 

 

De VOS zal vrijdag de school in sinterklaas-sfeer brengen, 

waarvoor hartelijk dank! Maandag staat de weekopening dan in 

het teken van de komst van de Sint. Op 3 december heten we de 

Sint en Pieten van harte welkom bij ons op school. 

De bovenbouw gaat elkaar op 3 december verrassen met een 

surprise. Op 17 november worden er lootjes getrokken. U   

 ontvangt daarover nog een informatiebrief. 

 

 

Het nationale schoolontbijt 
 

 

Afgelopen week was de week van het nationale schoolontbijt. Veel 

scholen in Nederland doen daaraan mee om kinderen bewust te 

maken van dat het belangrijk is om gezond te ontbijten.  

Op donderdag konden alle leerlingen in hun klas genieten van 

gezonde keuzes als volkoren brood, crackers en groente en fruit als 

beleg. Dat was soms wel even wennen, maar er is goed gegeten! 

Ook werd er gepraat over dat het belangrijk is om rustig aan tafel te 

eten, zonder Ipad of TV.  

 

 

Nieuwe online leeromgeving Aerobe vanaf deze week live 
 

De Spelevaert werkt met een nieuw online platform waarmee we voor nu en de toekomst 

meer mogelijkheden hebben om digitaal en online lessen te verzorgen. Wat vooral belangrijk 

is; er zijn nieuwe inlogcodes nodig. Deze codes heeft uw zoon/dochter inmiddels gekregen. 
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Juf Yvonne 

 

Juf Yvonne is nog steeds aan het revalideren van haar hartinfarct. We wensen haar wederom 

veel beterschap! Een deel van haar werkzaamheden wordt overgenomen door Wendy 

Pappelendam tot juf Yvonne weer terugkomt. Wendy is al jaren actief in de VOS, onze 

ouderraad. Ze heeft al veel ervaring met de verschillende werkgroepen, zoals Sinterklaas en 

Kerst. Ze zal daarom onder andere de taken die juf Yvonne hierin deed overnemen.  

 

Algemene ledenvergadering VOS 

 

De algemene ledenvergadering van de ouderraad heeft plaatsgevonden. 

Een belangrijke vergadering, want er vonden een paar belangrijke veranderingen plaats.  

Marlous Huiskamp trad af als voorzitter en Wendy Pappelendam als secretaris. Wel blijven ze 

als vice-voorzitter/-secretaris actief. Hun taak wordt overgenomen door respectievelijk Linda 

van Eijk, moeder van Kevin uit 1/ 2A en Annelies van Katwijk, moeder van Fenne (4b) en 

Iris (6b). 

Renske Biermans trad af als lid. 

Alle aftredende leden hebben jarenlang met enorm veel energie en enthousiasme heel veel 

voor de school gedaan. We willen ze daar ontzettend voor bedanken! We zijn blij dat er goede 

opvolgers zijn gevonden die we als school ook goed kennen. We hebben alle vertrouwen in 

hen. Fijn dat jullie het stokje overnamen. 

 

Volgende peuterochtend: 26 januari 2022 

 

In verband met alle voorbereidingen en vieringen van Sint en 

Kerst, vinden er dit jaar geen peuterochtenden meer plaats. 

Maar, u kunt uw kind wel opgeven voor de eerste peuterochtend 

in het nieuwe jaar. Dan komt u samen kijken en ervaren hoe het 

eraan toe gaat in de kleuterklas van de Spelevaert. 

Heeft u vrienden, bekenden, familie die nog geen kinderen op de 

Spelevaert hebben, maar wel geïnteresseerd zijn in onze leuke 

school, dan zijn ook zij van harte welkom.  

We gaan nog even uit van de huidige coronaregels. Dat betekent 

dat er een beperkt aantal plekken beschikbaar is. U kunt zich per 

mail aanmelden bij juf Emily van groep 1/2B: 

emily.heppener@spelevaert.unicoz.nl 
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Corona- maatregelen 
 

Door het toenemen van het aantal besmettingen, besteden we weer extra aandacht aan de 

basisregels om de kinderen/klassen en onze leerkrachten op school te houden. We wassen 

handen in de klas, ventileren de lokalen en proberen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te 

houden.  

 

Omdat we de 1,5 meter afstand niet overal goed kunnen handhaven, kunnen we ouders helaas 

met halen en brengen niet meer in de school ontvangen. Hierbij nogmaals hoe het ook alweer 

zat: 

 
1. Groepen 1 / 2 verzamelen buiten bij de leerkrachten en lopen met hen naar binnen. 

2. Groepen 3 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen: groep 3, 5,6,7 en 8 door de 

hoofdingang, groepen 4 door de onderbouwingang. 

3. Groepen 1/ 2 gaan met de leerkracht naar buiten na schooltijd. 

4. Groepen 3 t/m 8 gaan met de leerkracht naar de deur en lopen daarna zelfstandig over 

het schoolplein naar huis. 

 

Afspraken en zaken als luizencontrole kunnen wel op school doorgaan.  

  

Belangrijke data: 

 
12-11: Versieren Sint door de VOS 

13-11: intocht Sinterklaas 

15-11: weekopeningen Sint 

17-11: lootjes trekken bovenbouw (5 t/m 8) 

 
 

 

 


