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NIEUWSFLITS 
 

 

Sponsorkliks 
Inmiddels hebben we er met elkaar voor gezorgd dat er € 709,95 is verdiend door 
middel van het gebruik van Sponsorkliks bij uw online aankopen!! Dit is al een 
heel mooi bedrag. Helpt u mee om nog meer GRATIS budget bij elkaar te sparen 
voor leuke, leerzame en lekkere activiteiten voor de leerlingen op school? Ga dan 
de volgende keer dat u iets online wilt kopen eerst naar 
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8426.  
Ook voor het boeken van een stedentripje kunt u gebruik maken van Sponsorkliks. 
Booking.com, KLM of Expedia zijn hier namelijk ook bij aangesloten! 
 
Nieuwe methode woordenschat voor kleuters: Logo 3000 

Dit schooljaar zijn wij gestart met het gebruik van een nieuwe methode woordenschat: 
‘Logo 3000’. Logo 3000 is een slimme en goed onderbouwde aanpak voor de 
ondersteuning van kinderen in de belangrijkste fase van hun taalontwikkeling. Logo 
3000 biedt heel aantrekkelijk materiaal om de woordenschat van jonge kinderen op 
een natuurlijke manier snel en speels uit te breiden. De juffen hebben mooie 
uitdagende wandplaten, praatplaten en kaarten met uitgewerkte woordenschat-
activiteiten. Ook worden er liedjes, versjes en allerlei snelle spelvormen aangeboden 
om de woordenschat van alle kinderen op een hoog niveau te brengen.  

 

      

 
Schoolfruit 
Goed nieuws! Onze school is één van de basisscholen die dit schooljaar weer 
mee mag doen aan het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. Inmiddels krijgen 
wij elke dinsdag de groente- en fruitleveringen. Twintig weken lang ontvangen 
wij elke week per leerling 3 stuks groenten en/of fruit. Het fruit en de groenten 
zullen op donderdag, vrijdag en maandag uitgedeeld worden aan de leerlingen. 
Dit gezonde tussendoortje staat los van de pauzehap om 10.00 uur. Het 
fruitmoment zal meestal aan het einde van de middag zijn.  
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Even voorstellen! 
Ik ben Lisanne Scholtes, werkzaam als Pedagoog bij Jong JGZ. Als pedagoog bij Jong 
JGZ houd ik mij bezig met voorlichting, advies en ondersteuning geven omtrent 
alles wat te maken heeft met opvoeding en gedrag van het kind  
(0 tot 18 jaar). Mocht je vragen hebben of informatie willen dan kan 
je dit gerust aan mij vragen, dan kunnen wij samen kijken wat er het 
beste bij hou en je gezin past.  
 
Tijdens de vaste contactmomenten en het inloopspreekuur bij het 
consultatiebureau kan je aangeven dat je contact met mij wilt. 
Mocht je direct een vraag aan mij willen stellen, dan kan je een e-
mail sturen naar l.scholtes@jongjgz.nl 
 
Schoenen zetten (23/24 november)  
Op 24 november zet groep 1 t/m 8 hun schoen voor Sinterklaas.  
Dus geef uw kind op deze dag een schoen mee die op school mag  
blijven. Voor de kleuters geldt dat zij op dinsdag 23 november hun  
schoen al meenemen naar school, omdat deze leerlingen op woensdag vrij zijn. 
Donderdag 25 november krijgt uw kind deze weer mee naar huis.  
 
Sinterklaasfeest (3 december)  
Op deze traditionele dag vieren we op school het Sinterklaasfeest. Groep 5 t/m 8 
doet dat met surprises. De groepen 1 t/m 4 zijn ’s morgens bij elkaar. Net als vorig 
jaar, gezien de huidige besmettingsgraad, is het niet verantwoord om het 
Sinterklaasfeest te vieren in de klas in het bijzijn van u als ouders. Wij kunnen de 
1,5 meter afstand niet garanderen in het lokaal. Wij zullen daarom extra foto’s en 
filmpjes maken en deze op Parro plaatsen. Voor de leerlingen is de aanvang van 
de schooldag gewoon om 8.30 uur. Vanaf 10.15 uur barst het feest los en worden 
de gasten op het plein verwacht. Om 14.15 uur is deze feestdag afgelopen. 
 
Kerstviering (23 december)  
De leerlingen worden om 17.30 uur op school verwacht voor een kerstdiner. De 
leerkrachten zullen de leerlingen opwachten bij het hek en naar binnen 
begeleiden. Dit jaar mogen de leerlingen zelfgemaakt eten mee naar school 
nemen, mits er tegen die tijd nog geen andere corona-maatregelen zijn 
afgekondigd, waar rekening mee gehouden moet worden. Om 18.30 uur zal het 
kerstfeest afgelopen zijn en mogen de leerlingen weer opgehaald worden bij het 
schoolhek.  
 
Laatste schooldag van 2021 (24 december)  
De leerlingen hebben heel de dag school. Om 14.15 uur begint de kerstvakantie. 
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Belangrijke data         
                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
     Nieuwe vakantierooster (zonder studiedagen) schooljaar 2021-2022 

 
 
              

 
 
 
 
 
 
 
 

Met vriendelijke groet,  
het team 
 
Juf Ilse:     ihagoort@o2a5.nl   (ma-di) 
Juf Claudia:   cmulckhuijse@o2a5.nl  (di-woe-do-vrij) 
Juf Deborah:                dvandersteenhoven@o2a5.nl (ma-di-woe-do) 
Juf Lotte:    lruwaard@o2a5.nl   (di-woe-do-vrij) 
Directie:     jhoeksema@o2a5.nl          (ma-di-woe-do-vrij) 
 

23-11 Kleuters schoen meenemen 

24-11 Groep 3 t/m 8 schoen meenemen 
Schoen zetten in de klas 

29-11 Gym door Giga op het plein, ipv vrijdag 3 december 

3-12 Sinterklaasfeest, geen gym 

23-12 Kerstdiner, 17.30 uur – 18.30 uur 

24-12 Poetsuurtje 

17-1 Start afname Cito groep 3 t/m 8 

20-1 Bibliotheekbezoek groep 1 t/m 4 

7-2 School op Seef 

18-2 Rapport 

21 t/m 25 -2 Gesprekkenweek 

25-2 Poetsuurtje 

22 t/m 24 -3 Kijkochtenden 

7-4 School op Seef 

11-4 Verkeersexamen 
Kunstmenu groep 3/4 Hoornaar 

22-4 Koningsspelen 

Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022 

Goede vrijdag 15 april 2022 

Paasmaandag 18 april 2022 

Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022 

Hemelvaart 26 mei t/m 27 mei 2022 

Pinksteren 6 juni 2022 

Zomervakantie 11 juli t/m 19 augustus 2022 

mailto:ihagoort@o2a5.nl
mailto:cmulckhuijse@o2a5.nl
mailto:dvandersteenhoven@o2a5.nl
mailto:lruwaard@o2a5.nl
mailto:jhoeksema@o2a5.nl

