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Nieuwsflits HVL 7  - donderdag 9 december 2021 

Agenda 

• vr 10.12.2021: Paarse truiendag 

• di 14.12.2021: Foute kersttruiendag 

• do 23.12.2021: Kerstontbijt 

• vr 24.12.2021: Leerlingen 's middags vrij! 

• ma 27.12.2021 t/m vr 07.01.2022: Kerstvakantie - school gesloten 

• ma 10.01.2022: MR vergadering 

• di 18.01.2022: Meemaaksessie 

• wo 19.01.2022: Studiedag - alle leerlingen vrij! 

Van de Directie 

Bedankt MR 
Allereerst willen wij de oudergeleding van de MR heel erg bedanken voor hun mooie woorden en 

steunbetuiging in de vorige Nieuwsflits. 

Dit helpt echt in deze tijd waarin keer op keer weer erg veel gevraagd wordt van het hele team.  
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Ter informatie 
Rubi is deze week afwezig vanwege het overlijden van haar moeder. Vanaf maandag zal zij weer 

aanwezig zijn. Maaico is de afgelopen week ook afwezig geweest vanwege een longinfectie. Hij is 

sinds dinsdag weer op school, maar nog herstellende. Gelukkig hebben we een sterk team en 

hebben het MT en de administratie een hoop communicatie namens de directie verzorgd. Daar zijn 

wij heel dankbaar voor. 

Onderwijs 
Wij zijn erg trots op hoe ons team elke keer weer alles op alles zet om het onderwijs voor alle 

kinderen door te kunnen laten gaan. Zeker in deze decembermaand gunnen we alle kinderen 

bovendien een gezellig Sinterklaasfeest en een mooie Kerstviering.   

Er wordt dagelijks in bijna alle groepen vanaf groep 5 hybride onderwijs gegeven. De kinderen die 

thuis zitten in quarantaine of met corona gerelateerde klachten en/of uit een risicogezin komen, 

schuiven dagelijks weer digitaal aan in de les. Dit vereist een enorme flexibiliteit van de leerkrachten 

en ook aan u als ouder en/of verzorger. Dank hiervoor! 

Maatregelen sinds maandag 29 november 
Het doet ons goed om te zien dat bijna alle ouders de dringende adviezen van het RIVM opvolgen. 

Zo hopen we samen met u de school verantwoord open te kunnen houden voor uw kinderen, uzelf 

en onze medewerkers. 

Rondcirculerende brieven op internet 
Op het internet circuleren een aantal standaardbrieven rond van groeperingen die het niet eens zijn 

met de maatregelen van het RIVM. In de afgelopen week hebben wij deze brieven een aantal keren 

ontvangen van ouders. 

Wij gaan niet meer reageren op dit soort standaardbrieven. Wij respecteren ieders mening maar wij 

volgen op school de richtlijnen en adviezen van het RIVM op.  

Kerstprogramma 
Sint heeft ons land weer verlaten en de kerstklokjes beginnen te klingelen! 

Op zaterdag 4 december is onze school mooi versierd 

door een grote groep ouders. Nogmaals bedankt 

hiervoor! Binnen een uur was de school in kerstsfeer 

omgetoverd. Het ziet er prachtig uit. 

Dit jaar doen we mee aan de Grote Kerstkaartenactie 

van het Nationaal Ouderenfonds. Afgelopen maandag 

heeft elk kind een mooie kerstkaart gemaakt. Deze 

kaarten worden verstuurd naar eenzame ouderen die wel een warme kerstwens kunnen gebruiken. 

Op dinsdag 14 december is de foute kersttruiendag. Kinderen en leerkrachten mogen die dag in een 

foute kersttrui naar school komen. Op deze dag denken we aan kinderen op deze wereld die er 

minder warmpjes bij zitten, zoals kinderen in oorlogsgebieden of in vluchtelingenkampen. Op de site 

van www.savethechildren.nl  kunt u meer informatie vinden. 

Op donderdag 23 december vindt er een kerstontbijt plaats in plaats van het kerstdiner. De kinderen 

krijgen een ontbijtdoosje mee naar huis. Deze hebben ze op school reeds versierd. Thuis kunt u de 

doos vullen met lekkernijen, zoals een mini croissantje, bruin/wit bolletje, krentenbol, eierkoek, 

gekookt eitje, stukje kerststol, fruit, enz. Kunt u zelf zorgen voor een bord/beker/bestek? 

http://www.savethechildren.nl/
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De kinderen mogen zelf drinken meenemen, maar er wordt ook voor drinken gezorgd door de 

Ouderraad. 

Op deze dag mag iedereen in feestelijke kleding naar school komen. 

Op vrijdag 24 december mogen de kinderen een gezelschapsspelletje mee naar school nemen. 

De kinderen zijn vrijdag 24 december 's middags vrij. Zie onderstaand schema voor de ophaaltijden. 

U kunt uw kind(eren) ophalen op de normale plek. 

OPHAALTIJDEN: 

• Groep 6 t/m 8: 11:50u 

• Groep 3 t/m 5: 12:00u 

• Groep 1/2: 11:50-12.10u 

LIO (leraar in opleiding)   
Na de kerstvakantie gaan Indy (groep 7B) en Amra (groep 8B) hun LIO-stage lopen. Deze stage vormt 

samen met hun scriptie het laatste afstudeertraject van de Pabo. Zij staan tot aan de 

voorjaarsvakantie vijf dagen voor de klas. Annelies en Kristie gaan dan tijdelijk de groep uit en 

begeleiden Amra en Indy vanwege hun LIO-stage op afstand. Annelies en Kristie blijven uiteraard 

nauw betrokken bij de groep. 

Meemaaksessie 
Op 18 januari staat de volgende meemaaksessie gepland. We zullen u binnenkort informeren over 

het gespreksonderwerp. Wanneer u ideeën heeft voor een onderwerp, dan kunt u die indienen op 

deze plek: Microsoft Forms 

Verkeersplein 
Eerder dit jaar hebben we meegedaan aan een wedstrijd van de ANWB om een verkeersplein te 

winnen. Helaas vielen we toen niet in de prijzen. Maar...achter de schermen is de directie druk bezig 

geweest met een alternatief.  

We zijn blij om u te kunnen vertellen dat er een verkeersplein op het plein aan de voorkant van de 

school wordt gerealiseerd. Hiermee wordt gestart vanaf maart 2022 omdat de 

weersomstandigheden dan beter zijn.  

Wij melden het nu alvast, omdat er in de tweede week na de kerstvakantie voor een eerste keer een 

kar met materialen, zoals fietsen e.d. voor een aantal weken aan ons wordt geleend, waarmee de 

eerste verkeerslessen op het plein kunnen worden gegeven. Dit zal tijdens gymlessen gebeuren. In 

maart wordt dan het verkeersplein echt gemaakt en aan het eind van het schooljaar zal er een 

tweede periode zijn waarin de kar aan ons wordt uitgeleend en met die materialen kan op het 

verkeersplein worden geoefend. 

De Vreedzame School 
We zijn onlangs begonnen met blok 3 van De Vreedzame School. In dit 

blok stimuleren we de kinderen om ‘oor voor elkaar’ te hebben. De 

lessen gaan over communicatie, over ‘praten met elkaar’ in plaats van 

‘praten tegen elkaar’. 

De kinderen leren wat goed en slecht luisteren is. In tweetallen oefenen de kinderen om naar elkaar 

te luisteren. De een vertelt, de ander luistert. Goed luisteren kan je zien aan oogcontact, knikken, 

actieve lichaamshouding en herhalen wat de ander heeft gezegd. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ROP7QHOxKUmiP_U3N8MQlx7xrkKH-J5MhfI8mqoX4cBUQTFQTFVROU5KUEo5OERNRzlGOE1SU05FMS4u
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De kinderen leren zich in een ander te verplaatsen. Ze leren dat het belangrijk is om goed naar elkaar 

te luisteren en duidelijk te zeggen wat je bedoelt. 

Dit voorkomt dat er misverstanden en conflicten ontstaan. Ze leren vragen stellen en samenvatten. 

Je laat daarmee zien dat je de ander goed begrepen hebt. 

We bespreken met de kinderen dat mensen op verschillende manieren naar dezelfde dingen kunnen 

kijken. We spreken dan over het hebben van verschillende ‘gezichtspunten’. We kijken soms anders 

tegen dezelfde dingen aan, omdat we verschillende ervaringen en gevoelens hebben en omdat we 

uit verschillende gezinnen komen. 

Op deze manier leren we de kinderen met meningsverschillen om te gaan. In de bovenbouw leren 

de kinderen argumenteren en debatteren. Hierbij gaat het om het verdedigen van een stelling, 

bijvoorbeeld ‘kinderen moeten op tijd naar bed’ of ‘iemand die pest moet streng gestraft worden’. In 

groep 8 leren de kinderen over cyberpesten en wat ze kunnen doen. Ze leren over verschillen in 

communiceren via sociale media en face-to-face. 

Korte enquête Social Schools 
Social Schools wil een aantal veranderingen doorvoeren in persoonlijke berichten. Zo willen ze 
persoonlijke berichten een eigen menu-item geven en een overzichtelijkere layout. 

Verder worden ook meteen een aantal andere veelgehoorde wensen meegenomen, zoals: 

• Berichten voor jezelf kunnen archiveren om overzicht te bewaren. 

• De duo leerkracht of IB'er kunnen toevoegen aan een bericht dat een ouder heeft gestuurd. 

• Een betere zoekfunctie. 

Social Schools vindt ook de mening van ouders/verzorgers belangrijk en wil natuurlijk zeker zijn 
dat ook zij bovenstaande een verbetering vinden. Daarom is er een korte enquête opgesteld. 
Het invullen duurt ongeveer 5 min. en is volledig anoniem. 

De enquête kan ingevuld worden door op de volgende link te klikken: 
https://forms.gle/o4ifKFA979Bjuzhr5 

Overig schoolnieuws 

Gezocht: broeken maat 116/122 
Bij de kleuters gebeuren er weleens ongelukjes. Kinderen plassen soms in hun broek en helaas vallen 

er weleens kleuters in een regenplas. Daarom zijn wij dringend op zoek naar broeken (het liefst 

joggingbroeken, die zijn makkelijk aan te trekken) in maat 116/122. Heeft u deze voor ons? Dan kunt 

u ze inleveren bij één van de kleuterleerkrachten of de administratie. Alvast ontzettend bedankt! 

Kinderboekenweek spaaractie 
Bij deze willen we alle ouders en kinderen bedanken voor het 

inleveren van de kassabonnen. We hebben deze week van de 

opbrengst voor ruim € 300 kinderboeken kunnen kopen. De 

bibliotheekouders hadden een lijstje bijgehouden met daarop de 

boeken die het liefst worden gelezen of waar veel vraag naar is. De 

meeste boeken zijn inmiddels geleverd. De overige boeken worden de 

komende weken geleverd. Veel leesplezier! 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsocialschools.us10.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dbc45c1fe3f7e0711ecb0d1f7a%26id%3D9f7606978b%26e%3D0d71bdee24&data=04%7C01%7Cs.broersma%40hetvolleleven.nl%7Ce950990962ad48fce67c08d9ba52facd%7C40fbe344b1734929a23ff53737c31097%7C1%7C0%7C637745687864661483%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vO6CBVV4l3tr%2BEDNz%2FPZ2%2F%2BiPCturP1gB8ilivA413k%3D&reserved=0
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Van de Groenraad 

Dieren 
Alle konijnen hebben een logeeradres gevonden voor de Kerstvakantie. 

Konijn Kuifje is intussen gecastreerd en herstelt thuis bij Emma en Madelief, dank voor alle lieve 

zorgen!  

We zijn weer vier lieve kippen rijker op school. Het zijn geredde 

legkippen die anders geslacht zouden worden na braaf anderhalf 

jaar eieren leggen voor de industrie. Nu ze bij ons op school 

wonen genieten ze hopelijk nog een paar fijne jaren van het 

rustige buitenleven. En we gaan ze natuurlijk extra beschermen 

tegen de vossen! Juf Andrea en Juf Saskia hebben ze gedoneerd 

aan school en juf Andrea is helemaal naar zorgboerderij De 

Peerdegaerdt in Streijen gereden om ze op te halen. De Peerdegaerdt is een boerderij waar 

vrijwilligers heel lief en goed zorgen voor 'overbodig geworden' legkippen. Meer info: 

www.redeenlegkip.nl 

Ons zwarte kippetje, een schattig dametje, is intussen gaan hemelen en bij het begraven werd maar 

weer 's duidelijk hoe geliefd ze was bij de vaste dierenverzorgsters. Met een mooi versierd stuk 

hout, een afscheidswoordje en een gezamenlijk minuutje ge-phokphokphok i.p.v. een minuutje 

stilte, gingen de kinderen weer opgelucht, en juf Jeannette vertederd door zoveel 

kippenliefde,  terug naar de klas. 

Bloembollen 
Gooi je uitgebloeide bloembollen nooit weg maar neem ze mee naar school, ze bloeien nl elk jaar 

weer opnieuw! Ze worden gedroogd en samen met de kleuters ingegraven voor een fleurig 

schoolterrein in het voorjaar!  

Bedankje 
Dank hulppappa's Rob, Job en Niels voor alle zware klussen en reparaties in de wei, bij de kweekkas, 

de plantenbakken, bomen planten etc. En dank mamma's Annelies, Michelle, Margriet, Corinne, 

Wendy, Renske, Veronica en Martine bij het bloembollen ingraven. Top dat wij, de conciërges, altijd 

een beroep op jullie kunnen doen!  

 

 

 

 

 

Wil je ook meehelpen, elke dinsdagochtend is klusochtend, of na afspraak met 

Andrea of Jeannette.  

Check regelmatig www.groenraad.nl voor de laatste nieuwtjes en foto's. 

 

 

http://www.redeenlegkip.nl/
http://www.groenraad.nl/

