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Beste ouders/verzorgers, 

 

STAKEN 
Voor de herfstvakantie heeft u van ons een 

mail ontvangen dat wij op 6 november 

gaan staken. Wij vinden het fijn om nog een 

korte toelichting te geven. We begrijpen dat 

de staking voor u, als ouder, voor 

problemen kan zorgen. Voor ons betekent 

het dat vanuit ons bestuur het 

stakingsprotocol van toepassing is. Dit 

houdt o.a. voor ons in dat deze dag niet 

door ons bestuur wordt uitbetaald. De 

gelden die hierdoor niet aan het personeel 

worden uitbetaald willen wij ten goede 

laten komen aan het onderwijs voor onze 

kinderen. Door onze deelname aan de 

staking willen wij wel heel graag een 

signaal af  geven. Wij hopen op jullie steun 

en begrip. 

 

LUIZENCONTROLE 
Er is vandaag een luizencontrole geweest. 

Er zijn neten geconstateerd in groep 1/2 en 

groep 3/4/5. De betreffende ouders zijn op 

de hoogte gesteld. Blijft u uw kind goed 

controleren?  

 

DVD VOORSTELLING 
De voorstelling van vorig schooljaar is 

gefilmd door familie Obbink en door hen 

ook op dvd gezet. Wij hebben daar op 

school een exemplaar van en willen u de 

mogelijkheid geven om deze aan uw eigen 

collectie toe te voegen. U kunt hiervoor op 

school 2 lege dvd's inleveren bij juf Sharon 

en zij zal de voorstelling dan voor u op de 

dvd's branden. 

4 NOVEMBER 

Op maandagmiddag 4 november gaan 

groep 7 en 8 naar de OVO doe-middag. U 

heeft dit al in de vorige nieuwsbrief kunnen 

lezen. Groep 6 zal deze middag bij groep 

3/4/5 in de groep aanwezig zijn. Groep 6 

gaat met groep 3/4/5 mee gymmen. De 

gymles voor deze groep zal deze dag aan 

het begin van de middag zijn. De kinderen 

zijn dan om 14.15 uur op school en kunnen 

daar worden opgehaald of gaan zelfstandig 

naar huis. 

Voor deze keer gaat groep 1/2 ook een keer 

naar de grote gymzaal. Groep 1/2 heeft met 

de Classdojo een beloning verdiend. Zij 

wilden als beloning een keer gymmen in de 

'grote' gymzaal. De kinderen krijgen deze 

middag les van onze vakdocent juf Irene. 

Dit houdt in dat de kinderen van groep 1/2 

om 14.15 uur moeten worden opgehaald bij 

de gymzaal. 

 

STAGIAIRES 
Vanaf maandag 4 november starten er twee 

stagiaires bij ons op school. Beiden komen 

op de maandag en de dinsdag. Denise van 

Weelden gaat stage lopen in groep 1/2 en 

Sven Donker in groep 3/4/5. 

 

BEZOEK ENERGIELAB  

GROEP 6/7/8 
Dinsdag 5 november gaat groep 6/7/8 naar 

het Eneco EnergieLab bij het 

Windmolenpark Autena in Vianen. Dit is 

een educatiecentrum over duurzame 

energie. Een plek waar kinderen opgeleid 

worden tot Energie-experts van de 

toekomst. 



 
 

NATIONAAL 

SCHOOLONTBIJT 
Op woensdag 6 november zouden wij weer 

meedoen met het Nationaal schoolontbijt.  

In verband met de staking verplaatsen wij 

het ontbijt naar donderdag 7 november. 

Alle groepen starten deze dag met een 

gezond ontbijt op school. 

 

 

 

 

 

 

OUDERGESPREKKEN 
Op 13 november zijn er voor de ouders van 

groep 3 t/m 8 weer ZIEN-gesprekken.  

Voor de ouders van groep 1/2 zullen dit de 

Parnassys-leerlijn gesprekken zijn. Alle 

gesprekken zullen gaan over het sociaal 

emotioneel functioneren van uw kind. 

Het briefje om uw voorkeur in te vullen 

heeft uw kind deze week mee naar huis 

gekregen. Graag uiterlijk 5 november weer 

inleveren op school. 

 

LUNCH 
De afgelopen periode hebben wij met veel 

plezier op school geluncht met elkaar. Wij 

hebben met de kinderen de afspraak 

gemaakt om eerst het brood en 

groenten/fruit op te eten en daarna de 

overige dingen die de kinderen bij zich 

hebben. Wij proberen kinderen ten alle 

tijden te stimuleren om dit dan ook 

helemaal op te eten (denk aan bijvoorbeeld 

de korsten van het brood). In groep 1/2 is 

het soms lastig voor de leerkracht, omdat 

elke ouder andere afspraken heeft gemaakt 

met de eigen kinderen over het opeten van 

het meegebrachte eten. Wij doen ons 

uiterste best en hopen daarbij op uw 

begrip. 

Voor het 10-uurtje hebben wij het beleid dat 

de kinderen geen prik, energiedrank etc. 

meekrijgen om te drinken. Wij willen dit 

graag ook doorvoeren tijdens de lunch. 

 

BEZOEK SINTERKLAASHUIS 

(sssttt, nog niet verklappen aan 

de kinderen) 
Het gemeentehuis van Asperen wordt ook 

dit jaar weer omgetoverd tot een echt 

Sinterklaashuis. Wij zijn ook uitgenodigd 

om met onze school op vrijdag 29 

november op bezoek te komen en dat 

vinden wij ontzettend leuk.  

Het programma en de tijden zijn als volgt: 

 

Groep 1 t/m 4: bezoek van 9.00 - 10.00 uur 

Om 8.30 uur verzamelen we buiten om 

daarna meteen naar Asperen te gaan.  

Rond 10.30 uur zullen zij weer op school 

zijn. 

Groep 5 t/m 8: bezoek van 13.00-14.00 uur 

Om 12.30 uur verzamelen we buiten om 

daarna naar Asperen te rijden. We 

proberen om 14.15 uur weer op school te 

zijn, maar dit kan iets later worden. 

 

Voor alle groepen zijn wij op zoek naar 

ouders die kunnen rijden. Vindt u het leuk 

om te rijden en mee te gaan? Wilt u dit 

dan doorgeven aan de betreffende 

leerkracht(en)? 

 

  



 
 

VRIJWILLIGE 

OUDERBIJDRAGE 
Onze school heeft een enthousiaste en 

actieve Oudervereniging en samen met  

school organiseren zij elk jaar veel leuke 

activiteiten voor uw kind(eren). 

Wij vragen van u een ouderbijdrage van  

€20,- om deze activiteiten te kunnen 

organiseren. Zou u de ouderbijdrage voor  

schooljaar 2019-2020 over willen maken op 

onderstaand rekeningnummer: 
  

 

NL02 RABO 0328011339  

o.v.v. naam van uw kind en de groep 

Het rekeningnummer staat nog op naam van 

ST. Ouderraad OBS Spiegelhof. 
 

Natuurlijk kunt u ook in termijnen betalen, neem dan even 

contact met ons op.   

 

KALENDER 
 

4 november 

- OVO doe-middag groep 7/8 

De kinderen van groep 7/8 zijn rond 16.15 uur 

weer op school.  

 

4 november  

- OV-vergadering 

U bent om 19.00 uur van harte welkom (zie 

vorige nieuwsbrief) 

 

5 november 

Bezoek EnergieLab groep 6/7/8 

 

6 november 

Stakingsdag 

Er is deze dag geen school. 

 

7 november 

Nationaal Schoolontbijt 

 

13 november 

ZIEN-gesprekken 

 

29 november 

Bezoek Sinterklaashuis 

 

5 december 

Sinterklaasviering 

 

6 december 

Studiedag 

De kinderen zijn deze dag vrij. 

 

18 december 

Kerstviering  

 

20 december 

Kerstvakantie (12.00 uur) 

 

Met vriendelijke groet, 

Team obs De Schatkist 

 

 


