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Veiling Moria 

Het totaalbedrag van de veiling is uitgekomen op:     €2641,91 

Zodra al het geld binnen is, maken we het over op de rekening van de stichting 

‘Because we Carry’. Wat een fantastisch bedrag en dank jullie wel daarvoor!!!  

De kunstwerken worden volgende week uitgedeeld. 

 

Traktaties en gezond eten 

We stimuleren het gezond eten op school. Voor het 10 uurtje vragen we om fruit 

mee te geven. We drinken water en tijdens de lunch vragen we de kinderen een 

gezond eten mee te geven. Snoep en koek is niet toegestaan en wordt weer mee 

naar huis gegeven. 

 

Het trakteren willen we ook zo gezond mogelijk houden, dus fijn als geen 

snoepgoed uitgedeeld wordt. Trakteren doen we maar met 1 ding en niet met 

zakken vol. Een idee is ook op bijvoorbeeld een gum of een potlood te trakteren 

in plaats van iets te eten (nu in de Coronatijd is dat lastiger). Ook hiervoor geldt: 

maar 1 ding en houd het klein. Het is niet de bedoeling dat er ‘grote’ cadeaus 

uitgedeeld worden. 

 

Filmpjes midden- en bovenbouw 

Er stond al een filmpje van de onderbouw op de website, maar nu zijn er ook 

filmpjes van de midden- en de bovenbouw! Ik zal ze op de site zetten, maar voor 

jullie nu alvast de link hieronder. Leuk om ze te bekijken; je krijgt dan ook een 

beeld van de mooie vernieuwde school, naast een kijkje in de klas! 

 

Middenbouw: https://youtu.be/VYzdToPh_VI  

Bovenbouw: https://youtu.be/WJIC4cpbHOo   

https://youtu.be/VYzdToPh_VI
https://youtu.be/WJIC4cpbHOo


 

 

 

Filmproject  

Het filmproject (groepen 5 t/m 8) is afgerond en de kinderen hebben hun eigen 

filmpjes kunnen bewonderen op het ‘grote doek’ in de schoolzaal. De links naar 

de filmpjes zal ik via Parro aan jullie versturen. 

 

Bureau Halt  

Afgelopen donderdag hebben de groep 7 & 8 een voorlichting gehad over het 

thema ‘overlast rond de jaarwisseling’. Deze gastlessen zijn gegeven door 2 

medewerkers van bureau Halt. De kinderen waren erg onder de indruk en 

stelden hele goede vragen.  

 

Hieronder een korte toelichting op de inhoud: 

De voorlichting gaat over verschillende vormen van overlast die spelen rondom 

de jaarwisseling en de gevolgen daarvan voor anderen. Denk daarbij aan 

vernielingen, brandstichting en baldadig gedrag met (illegaal) vuurwerk. Ook 

gaan we in op de regels rondom vuurwerk. Veel jongeren zijn erg gevoelig voor 

wat leeftijdsgenootjes doen en vinden, en gedragen zich in een groep vaak 

anders dan alleen. Daarom speelt het thema groepsdruk een belangrijke rol in de 

Halt-voorlichting. Door middel van een opdracht ervaren de jongeren dat je 

verschillende rollen in een groep hebt. De Haltmedewerker praat ook met de 

leerlingen over hoe zij ervoor kunnen zorgen dat zij niet in de problemen komen 

door groepsdruk. 

 

Gevonden voorwerpen 

De gevonden voorwerpenbak puilt uit. Woensdag 2 december zullen we de 

spullen uitstallen onder de poort. Als je iets mist, kom dan kijken.  

We staan voor- en na schooltijd met de spullen klaar. Als er daarna nog dingen 

overblijven, zullen we het weggeven aan een goed doel. 



 

 

 

Pietengym 

Vanaf dinsdag hebben wij op school pietengym! Dit houdt in dat de kinderen die 

dag bij gym verkleed mogen als Piet of Sint. Dit hoeft uiteraard niet. Graag geen 

schmink gebruiken, omdat dit kan afgeven op de gymmaterialen. We gaan er 

een leuke les van maken met lopen over de daken, pakjes gooien in de 

schoorsteen, van dak naar dak zwaaien enzovoort. De kinderen moeten wel 

gewoon hun binnen gymschoenen dragen. 

Dinsdag:  groepen 3,4,5 

Woensdag:  groepen 1/2 

Donderdag:  groepen 6,7,8 

Met vriendelijke groet uit de gymzaal van meester Yuri en juf Melina 

 

SintSalabim 

De kleutergroepen hebben gisteren de muziekfilm Sintsalabim gekeken. Vandaag 

kwamen er 4 acteurs langs, waarvan er 2 als Piet verkleed waren. Zij hebben 

samen met de kinderen gedanst en gezongen naar aanleiding van die film. Het 

was een groot succes! Onze LIO-stagiaire, Wieke (3B), was één van de acteurs. 



 

 

 

Belangrijke data:  

Vrijdag 4 december   Sinterklaasfeest 

Donderdag 17 december  Kerstdiner 

Vrijdag 18 december   14:45 uur start kerstvakantie 

Maandag 4 januari   Eerste schooldag na de kerstvakantie 

 

 

 


