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Nieuwsbrief 6  
11 november 2022 
 

 

Schoolplein tijdens lunchpauze 
De kinderen die overblijven gaan om 13.05 uur naar binnen. Pas daarna mogen de andere 
kinderen, die vanuit huis of de BSO komen, het schoolplein op. Op deze manier kunnen onze 
overblijfouders goed overzicht houden.  
 

Handhaving  
Komende week zal de parkeersituatie voor de school extra in de gaten worden gehouden door 
de dienst Handhaving van de Gemeente Dordrecht. Helaas blijkt verscherpt toezicht nodig, 
omdat er telkens onveilige situaties ontstaan. We vragen u nogmaals lopend of fietsend naar 
school te komen. Als u toch met de auto komt, adviseren we u de auto verder van de school te 
parkeren. Uw kind op de rotonde laten in- of uitstappen is levensgevaarlijk voor uw kind en 
andere weggebruikers. 
 

Schrijfmotoriek groep 1 t/m 4 
A.s. woensdag 16 november zal het jaarlijks terugkerende oriënterende rondje plaatsvinden in de 
groepen 1 t/m 4 om (voorbereidende) schrijfmotoriek te observeren van de leerlingen en tips te 
geven aan de leerkracht. Dit zal gebeuren door Marijke Stolk van Dudok kinderfysiotherapie. Als er 
ouders zijn die dit niet willen, dan kunnen zij dat aangeven bij de leerkracht en zal er niet in de 
schriften van die leerlingen gekeken worden. 

 
Sinterklaas 
A.s. zaterdag 12 november komt Sinterklaas met zijn pieten aan in Nederland.  Afgelopen week 
konden we al genieten van het Sinterklaasjournaal. In de klas volgen we dit op de voet en dit zullen 
we de komende 3 weken blijven doen. Het Sinterklaasjournaal is elke dag te zien om 18.00 uur bij de 
NTR op Zapp. Via www.sinterklaasjournaal.nl kun je de afleveringen terugkijken. 
Wij hebben contact gehad met Sinterklaas en de Regelpiet om een aantal belangrijke data af te 
spreken: 
Vrijdag 11 november. 
De kinderen van groep 5 t/m 8 krijgen een lootje mee naar huis om in te vullen. 
Maandag 14 november. 
Je neemt het ingevulde lootje op maandag weer mee naar school en de lootjes worden die dag in de 
klas getrokken. 
Donderdag 24 november. 
Alle kinderen mogen hun schoen of pantoffel zetten op school. 
Maandag 5 december. 
Sinterklaasfeest op school.  
Alle kinderen zijn op deze dag om 12.00 uur uit. Meer informatie over het Sinterklaasfeest op school 
kunt u vinden in de volgende nieuwsbrief. Hartelijke groeten van de Sintcommissie! 

 
Hartelijk dank weer aan alle ouders die hebben geholpen om onze school weer in Sintsfeer 
te brengen. 
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Inloopmoment voor ouders (met kopje koffie of thee)  
Contacten met ouders vinden wij op school heel erg belangrijk. Zo hebben we de informatieavond, 
de verschillende gesprekken rondom uw kind en natuurlijk de momenten waarop u als ouders 
binnen kunt lopen om het werk van uw kind te bekijken. Daarnaast zijn er ook contactmogelijkheden 
op het schoolplein bij de aanvang van de schooldag en is er altijd de mogelijkheid een persoonlijke 
afspraak te maken met de leerkracht van uw kind, de intern begeleider of de directeur van de school. 
Naast al deze mogelijkheden willen we u dit schooljaar ook uitnodigen voor een extra inloopmoment 
waarbij u in gesprek met andere ouders, ouders van de medezeggenschapsraad en met de directie 
van de school van gedachten kunt wisselen. Onder het genot van een kop koffie of thee gaan we 
graag met u in gesprek over alledaagse zaken die spelen op en rondom de school. Komend jaar willen 
we uitproberen of dit voor u als ouders, onze MR en onze directie als een meerwaarde wordt 
ervaren. U bent van harte welkom voor het eerste koffie/thee moment op vrijdag 18 november van 
8.30 uur tot 9.30 uur in de personeelskamer van de 'Bonbondoos'. Dit is het gebouw waar de 
groepen 5 tot en met 8 zijn gehuisvest. Dit eerste inloopmoment zal in het teken staan van 
kennismaken met elkaar en het delen van uw indruk van onze school. U bent van harte welkom 
 

Nieuws van de sportcommissie 
Afgelopen woensdag is er geschaakt tijdens het schoolschaaktoernooi! Dat was erg leuk, maar het 
allerleukste is toch wel dat Selma uit groep 7A de winnaar is geworden. Gefeliciteerd, Selma! 
Op 23 november vindt het tafeltennistoernooi plaats, op 14 december wordt er gebasketbald en op 
21 december zijn er de IJssporten. Nieuws over deze toernooien wordt uiteraard op onze website 
gepubliceerd zodra we meer informatie hebben. In januari kan er 'geklommen' worden; de 
mogelijkheid tot inschrijven wordt binnenkort opengezet. Dit kan dan tot en met 5 december. 
Kortom, er kan weer behoorlijk gesport worden de komende tijd! 
Dordt Sport. 
In de bijlage ‘Dordt Sport’ vindt u informatie over gratis sportactiviteiten in de gymzaal ‘Stadspolders’ 
en de gymzaal ‘het Palet’. 
 

Lichtjestocht 2022 
Op zaterdag 17 december is de achtste Dubbeldamse Lichtjestocht! 
Voor jong en oud is er weer de mogelijkheid om met een herder langs verschillende scenes van het 
kerstverhaal te lopen, op zoek naar het Koningskind. Dit jaar mag iedereen een eigen lichtje of 
lampion meenemen. Aanmelden om mee te lopen kan vanaf 1 december via de website van PKN 
Dubbeldam. Wil je dit keer ook een rol in het Kerstverhaal? Voor informatie of aanmelden voor een 
rol: stuur een email naar lichtjestochtdubbeldam@gmail.com. Zie ook de bijlage ‘Lichtjestocht’. 

 
Belangrijke data:  
11 november: Sint versieren beide locaties. 
11 november: Afsluiting Week van de Mediawijsheid. 
14 november: Lootjes inleveren en trekken (gr. 5 t/m 8). 
18 november: Inloopmoment ouders (Bonbondoos 8:30-9:30). 
18 november: Plakboeken groep 1 en 2 mee naar huis. 
18 november: Onderwijsnieuwsbrief 1. 
21 november: Studiedag personeel (alle leerlingen zijn vrij). 
24 november: Schoen of pantoffel zetten op school. 
25 november: Nieuwsbrief 7. 
5 december: Sinterklaasviering (alle leerlingen ’s middags vrij). 
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