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30 november studiedag 

Woensdag 30 november hebben alle leerlingen en peuters vrij. Het team heeft een 
studiedag over ouderbetrokkenheid. 
Bent u nieuwsgierig over wat we deze dag leren en oefenen? Vraag het gerust aan de 
leerkracht van uw kind(eren). 
 
 

Juf Kim bevallen van een zoon 

Juf Kim Hilderink is onderwijsassistent bij ons op school. Ze is 
afgelopen donderdag bevallen van een gezonde zoon. Hij 
heet Reinout, maar ze noemen hem Rein. Alles gaat goed 
met Rein en zijn ouders. 
 

 

Sinterklaas op school 

Ook dit jaar brengen Sinterklaas en zijn pieten weer een bezoek 
aan onze school. Op maandag 5 december komen ze met een 
wel heel speciaal vervoersmiddel naar school. Alle kinderen 
komen deze ochtend eerst naar de eigen klas. Daarna 
verzamelen we rond 8.40 uur op het grasveld voor de school. 
Ouders en verzorgers zijn ook welkom om te komen kijken. Het 
is wel de bedoeling dat de kinderen als groep bij elkaar blijven 
en niet bij de ouders gaan staan. Alle leerlingen zijn deze dag 
om 12.00 uur vrij en hoeven geen eten en drinken mee te 
nemen.  
 

Sinterklaas bij de peuters 
Natuurlijk komt Sinterklaas ook bij onze jongste kinderen. Deze dag hebben groep Aap en 
groep Tijger ook peuterspeelschool. De peuters zijn om 12.30 uur vrij. 
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Boterhammenbar 

Vanaf woensdag 7 december starten we met een boterhammenbar op school. Alle 
leerlingen die dit willen kunnen vanaf dan op school ontbijten. 
 
Ook op De Hunenborg merken we dat niet alle kinderen altijd goed ontbijten. Hiervoor zijn 
verschillende redenen. Helaas zien we ook dat er door gezinnen sterk bezuinigd moet 
worden op o.a. goed eten.  
We zorgen als school voor een gezond ontbijt, dit draagt bij aan een goed en energiek begin 
van de dag. Hierdoor kunnen kinderen de lessen beter volgen.  
 
We willen de boterhammenbar twee weken uitproberen. Als het een succes is, kunnen we 
deze sowieso tot eind januari voortzetten. We krijgen een subsidie van het 
jeugdeducatiefonds om het ontbijt mogelijk te maken. 
 
Hoe werkt het? 

• Kinderen die op school willen ontbijten kunnen vanaf 08.10 uur naar binnen. In de 
hal van de school kunnen ze boterhammen, fruit en wat drinken pakken. Ze nemen 
dit mee naar de klas en eten het daar op. 

• Kinderen kunnen kiezen uit (voorbeeld): bruine boterham met kaas, kipfilet of jam. 
Melk, water en Optimel. 

• Kinderen die niet mee ontbijten komen vanaf 08.20 uur binnen. Dan gaat de bel en 
gaan de deuren open. 

• De lessen starten gewoon om 08.30 uur. 
 

 
Hulp gevraagd 
We zoeken ouders die de komende twee weken willen helpen met brood smeren. Dit 
kunnen één of meerdere dagen zijn.  
We beginnen om 07.50 uur met brood smeren, de eigen kinderen mogen mee en kunnen tot 
08.10 uur in de hal spelen. Ze kunnen daarna ook ontbijten in de klas. 
Als je wil helpen, of meer wil weten, geeft dit door aan Pascal van den Bos of Joyce Tettero. 
 
 

Spel uitzoeken bij De Dondersteen donderdag 8 december 

Op De Hunenborg hebben we veel bordspellen. Deze worden gebruikt tijdens de lessen om 
de executieve functies te ontwikkelen. Deze heb je nodig om te kunnen leren en kun je 
trainen door het spelen van spellen. Bijvoorbeeld om te leren omgaan met tegenslag, het 
plannen van de volgende zet, het kunnen onthouden van kaartjes en het de aandacht bij het 
spel te houden. 
Natuurlijk is het spelen van spellen ook heel gezellig en leuk om met elkaar te doen! 
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Er zijn heel veel spellen waaruit gekozen kan worden, hoe kies je nu 
net dat ene leuke spel wat je ook vaker wil spelen? 
 

• Donderdagavond 8 december zijn we welkom bij 
spellenwinkel De Dondersteen (Wemenstraat 18 Hengelo). 

• Met hulp van collega’s van school en medewerkers van De 
Dondersteen kunnen ouders spellen uitproberen.  

• Dankzij een subsidie kunnen we 20 ouders/verzorgers een 
spel laten uitkiezen dat mee naar huis mag. Dat is een mooi cadeau onder de 
kerstboom. 

 
Er is dus plek voor 20 ouders/verzorgers (20 gezinnen). Vul dit formulier uiterlijk 2 december 
in (link: https://forms.gle/tT4YyrLakxkcm3kx6 ) om u op te geven. Als er meer dan 20 
opgaves zijn, gaan we loten. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

 

 

Agenda december - januari 

Woensdag 30 november 2022  Studiedag, alle leerlingen en peuters vrij 
Maandag 5 december 2022   Sinterklaas op school 
      12.00 uur: alle leerlingen vrij 
      12.30 uur: alle peuters vrij 
Dinsdag 13 december 2022   19.30 uur: GMR vergadering 
Donderdag 22 december 2022  Kerstactiviteiten  
      ’s avonds Kerstdiner op school 
Vrijdag 23 december 2022   Studiedag, alle leerlingen en peuters vrij 
Maandag 26 december 2022 t/m  Kerstvakantie, alle leerlingen en peuters  
vrijdag  6 januari 2023   vrij 
9 januari t/m 20 januari Zilveren weken, extra aandacht voor een 

positief groepsklimaat 
Woensdag 18 januari    20.00 uur MR vergadering 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/tT4YyrLakxkcm3kx6
https://forms.gle/tT4YyrLakxkcm3kx6

