
 
 
 

 

 

 

  

Directiebabbels 
 Agenda 

 

Week van 28-11-2022 
Ouder-kindgesprekken in 
groep 1 t/m 8 
 

Woe 30-11-2022 
Groep 8 brengt een bezoek 
aan Olympia  
Groep 3 brengt een bezoek 
aan het Kasteel van 
sinterklaas in Helmond  
 

Ma 05-12-2022 
Sinterklaas en zijn pieten op 
school  
 

Vrij 16-12-2022 
Nieuwe nieuwsbrief 
 

Don 22-12 en vrij 23-12 
Studiedagen, alle kinderen 
vrij 
 
 
 
 

Beste ouders/verzorgers, 

Wat ben ik trots op de kinderen. Gisteren was het dan zover. Na 8 weken 

zwoegen en zweten in de speelzaal, waren gisteren de dansoptredens. 

Optreden voor zo'n grote groep mensen is spannend, maar wat deden ze het 

goed. Ook onze presentatoren mogen even speciaal genoemd worden. Op 

een leuke en enthousiaste manier spraken zij het publiek toe. Ik wil alle 

ouders, verzorgers, familieleden en vrienden bedanken. Wat fijn dat jullie er 

waren. Daar genieten de kinderen zichtbaar van! 

We zijn op zoek naar een nieuwe methode voor het vak Oriëntatie op jezelf 

en de wereld. Er zijn veel methodes, maar welke methode past goed bij onze 

nieuwe visie en onze kinderen? We hebben daarover gesproken met Nicky 

van Gerwen. Hij is onderwijsadviseur en een expert op het gebied van 

eigenaarschap. Samen gaan we op zoek naar een passende methode. We 

willen niet alleen kennis overdragen, maar ook kinderen vaardigheden en 

attitude aanleren. De eerste stappen zijn gezet. We houden jullie op de 

hoogte! 

In deze nieuwsbrief vindt u een aantal foto's, maar bekijk ook eens onze 

website. Onder het kopje ‘nieuws’ vindt u ook veel foto's. Zo bent u nog 

beter op de hoogte van alle activiteiten op school. 

Geniet van het weekend! 

Jacky Klerkx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 november 2022 



 

Sinterklaas is weer in het land 
 
Dit betekent voor velen gezelligheid, schoenen zetten, pepernoten, wortels voor het paard en cadeautjes. 
 
Ook voor ouders is het bijzondere tijd de december maand, waarin veel vragen naar boven kunnen komen: 
wat vertel ik mijn kind wel en wat niet, welk speelgoed is geschikt, hoe vaak mag mijn kind zijn schoen 
zetten, hoe ga ik om met zijn gedrag? Etc. Met deze 10 tips zorg je voor wat meer rust en zekerheid. 
 

1. Zorg dat je de gewone dagindeling zoveel mogelijk vasthoudt  
Breng je kind rond dezelfde tijd naar bed en gebruik je dagelijkse structuur en rituelen. 
 

2. Geef duidelijkheid 
Hoe vaak mag je kind zijn schoen zetten, wanneer komt Sinterklaas op school en wat kan je kind verwachten op de bijzondere 
dagen? 

 
3. Maak een kalender die aftelt naar pakjesavond.  

Plaatjes maken het ook voor kleinere kinderen overzichtelijk.  
 

4. Lees samen boeken over Sinterklaas en praat erover 
Het is gezellig en zorgt ervoor dat de sinterklaastijd meer gaat leven en voorspelbaarder wordt. 
 

5. Plan de dagen niet te vol 
Kinderen voelen de onrust van hun ouders en voor henzelf kan een dag vol feestjes zomaar te druk worden. Kies er eventueel 
voor een evenement te laten schieten, zodat de andere feestjes echt leuk blijven. 
 

6. Vertel wat je kind kan verwachten 
Vindt je kind verrassingen spannend of zelfs vervelend? Vertel hem dan wat hij kan verwachten. Zelf vind je het mysterie er 
misschien bij horen, maar je kind kan zich rustiger voelen als jij over de cadeautjes alvast een tipje van de sluier oplicht. 

 
7. Niet dwingen of bang maken  

Dwing je kind niet bij Sinterklaas op schoot te zitten of Piet een handje te geven. Dreig ook niet dat hij in de zak mee naar 
Spanje gaat als hij stout is. Je wilt tenslotte dat het gezellig blijft, niet dat je kind bang is. 

 
8. Maak van pakjesavond een pakjesochtend of –middag 

Hoe eerder het feest begint, hoe minder lang je kind zenuwachtig hoeft te zijn. Ook heeft hij dan op de feestdag nog veel tijd 
om met zijn cadeautjes te spelen. 

 
9. Geef niet te veel cadeautjes 

Vooral jongere kinderen zijn vaak onder de indruk van de hoeveelheid cadeautjes en vinden het na een paar keer uitpakken 
wel genoeg. Hoe meer cadeautjes, hoe onrustiger ze worden. 

 
10. Zorg dat je kind genoeg slaapt 

Je kind verwerkt tijdens het slapen zijn indrukken en begint uitgerust aan een nieuwe dag. 
 

Herkent u dit? Wilt u hierover praten? Neem dan gerust contact met mij op. Natuurlijk kunt u ook voor andere (opvoedings-) vragen bij 
mij terecht. U kunt mij altijd bellen.  
 
Hartelijke groet,    
    
Mia van der Heijden    
m.vd.heijden@lumenswerkt.nl  
tel: 06-51058857  
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Sinterklaas op school 
 

Volgende week maandag 5 december is het zover…. we vieren dan Sinterklaas op school, we gaan er 
een prachtig feest van maken. 
 
Sinterklaas en zijn pieten komen, bij droog weer, om half 9 buiten op het schoolplein aan. 
Wanneer het geen droog weer  is, ontvangen we sinterklaas en zijn pieten binnen.  
Graag willen we alle ouders uitnodigen om te komen kijken naar deze feestelijke gebeurtenis. 
Rond 9 uur gaan de kinderen naar de klassen en gaan de ouders weer naar huis. 
We vinden het fijn als u erbij bent! 
 

 
De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 maken weer een surprise voor elkaar en zijn daar druk mee bezig. En wat zijn wij trots op onze 

kinderen (en stiekem de papa’s, mama’s, broers en zussen!), want wat wordt er weer hard gewerkt dit jaar. Het bedenken, het 
verzamelen van materialen en het maken van een mooie surprise vraagt een hoop tijd en geduld. Des te knapper dat er al van die mooie 

resultaten terug zijn op school. Ze zijn allemaal opgenomen in de tentoonstelling in de hal van groep 5/ 6 en in de hal naar de 
koffiekamer. Hieronder een kleine impressie van wat er al is gemaakt: 

 

 

 

 
 
 

  
 



 

  

Kerst 
 
De sint in nog in het land, maar ondertussen zijn we al begonnen met de voorbereidingen voor het kerstfeest. 
We hebben voor de viering nodig: 

o Boterbakjes 
o Potjes van de kwark 
o Glazen potten 
o Takjes groen (voor kerststukjes) alleen op dinsdag 20 dec en woensdag 21 december meenemen. 

 
De bakjes en potjes graag schoon meenemen, deze mogen vanaf maandag al worden meegenomen. 
 

 

Kijkuurtje 
 

Dinsdag 22 november stond het kijkuur gepland. Ouders en verzorgers konden een kijkje nemen in de klas van hun kind(eren). 
Het volgende kijkuurtje vindt plaats op woensdag 8 februari. 

 

  

 
 

Voorlezen in de Taalplusklas  
 

   
 
 
 

 



 

  

VVE thuis 
 
Beste ouders / verzorgers voor de kleuters van groep 2. 
Wij werken met het werkboekje: Thuis. 
 
Gedicht: 
Wonen in een auto 
Konijntjes wonen in een hol 
En kikkers in een sloot 
Een ridder in een groot kasteel 
Een zeeman op een boot 
 
  Maar wonen in een auto 
  Is het handigste idee 
  Want als je ergens heen wilt gaan 
  Dan gaat je huisje mee 
 
Een huisje met een stuurtje 
En met een gaspedaal 
En nu maar hopen dat ik snel 
Mijn rijbewijs haal! 
 
Veel praatplezier. 
Groeten van juf Angelika. 

Foto’s van de dansoptredens!   
 

 

 



 

Nationaal schoolontbijt 
 
Onze school deed mee aan het nationaal schoolontbijt op woensdag 9 november. In heel Nederland schoven kinderen aan tafel voor een 
gezond ontbijt en een leuke les over de beste start van de dag. Zo leerde de kinderen op een feestelijke manier hoe belangrijk het is om 

elke dag gezond te ontbijten. 
 

 

Samen Thuis in Taal 
 
Beste ouders / verzorgers en vrijwilligers, 
 
Er komen nu ook twee vrijwilligers op de vrijdag. 
Welkom Rita en Monique. 
 
We hadden ook een klein feestje van Rita T. is 70 geworden! 
Van harte proficiat namens het hele Spil Centrum Genderdal. 
 


