
 

MAANDINFO  
Dinsdag 1 december Pietengym voor groep 1 t/m 5 verzorgd door de leerlingen en 

leerkracht van groep 8. 

Donderdag 3 december Vanaf 8.15 uur kunnen de surprise van de leerlingen van groep 
5 t/m 8 door henzelf binnen gebracht worden voor de 
tentoonstelling. Via een filmpje is er een virtuele 
tentoonstelling voor de ouder(s)/ verzorger(s) 

Vrijdag 4 december Sinterklaasfeest 

Woensdag 16 december Afscheid van juf Rineke op school met de leerlingen. 

Donderdag 17 december Kerstviering 

Vrijdag 18 december Groep 3 t/m 8 is ’s middags vrij 

Zat. 19 dec. t/m zo. 3 jan. Kerstvakantie. Alle leerlingen zijn vrij. 

 

~ Schoolnieuws ~ 
Sinterklaas 
Binnenkort is het dan zover. De leerlingen zijn vol verwachting. En hebben veel zin in het feest. Wij 
vragen uw aandacht voor het volgende:  

• Op dinsdag 1 december hebben de leerlingen van groep 1 t/m 5 pietengym in de gymzaal. 
De leerlingen van groep 8 zullen kleine groepjes met leerlingen begeleiden. De leerlingen 
worden allemaal op school verwacht. Vanuit school gaan wij naar de gymzaal.  

• De groepen 6 en 7 gymmen deze ochtend niet.  

• De leerlingen uit groep 5 t/m 8 mogen op donderdagochtend 3 december 
vanaf 8.15 uur hun surprise in de grote hal op de juiste tafel zetten. Op de 
tafels staat vermeld voor welke groep de tafel bestemd is.  

• De leerlingen gaan met hun eigen groep de tentoongestelde surprises 
bewonderen. 

• I.v.m. de coronamaatregelen kunt u helaas niet binnenkomen om de 
surprises te bewonderen. Wij zullen voor een filmpje van alle surprises 
zorgen. Deze sturen wij via Parro, zodat u toch op afstand kunt 
meegenieten en de surprises kunt bewonderen. 

• Op vrijdag 4 december worden alle leerlingen in hun eigen groep verwacht. Sinterklaas heeft 
al een hoge leeftijd bereikt en vindt het niet verantwoord om de school binnen te komen. Hij 
zal die dag wel via videobellen contact maken met de groepen 1 t/m 4.  

 
Ondanks alle maatregelen maken we er samen een mooi feest van. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De sintcommissie 

 

26 november 2020 



Hockey clinic 
Dinsdag 24 november hebben alle groepen een hockey clinic gevolgd. Deze 
clinic werd verzorgd door Eva en Justin van THCC De Kromhouters. De 
leerlingen hebben een hele leuke en sportieve dag gehad. 

 
Traktaties 
Bij de start van het schooljaar zien we weer allerlei mooie en gezonde 
traktaties voorbij komen. Echter moeten we in deze tijd ook extra alert zijn 
op de hygiëne en niet te veel wisselend contact met voedsel. Via deze weg 
vragen we dan ook aan u als ouder(s)/ verzorger(s) om hierop alert te zijn 
bij het maken van een traktatie. We willen u vragen om coronaproof graag 
traktaties mee te geven. Deze dienen in ieder geval voorverpakt te zijn en 
waar het lukt ze zo gezond mogelijk te maken. Iets verpakt kan ook iets met een schilletje zijn. 

Bijvoorbeeld een mandarijntje. Via de volgende link vindt u nog inspiratie voor coronaproof 

traktaties; https://www.kidsproof.nl/haarlem/blog/trakteren-corona-proof-voorverpakt 
  
Nieuws vanuit de kleutergroepen 
Hij komt, hij komt..........oh, hij komt niet! 
We kregen een bericht van sinterklaas, dat we hem mochten 
bellen via Microsoft Teams. Dat was wel heel bijzonder. 
Sinterklaas zat thuis in zijn werkkamer en vertelde ons dat hij dit 
jaar niet langs kan komen op school. Hij is al heel oud en nu met 
corona werkt hij alleen vanuit huis. Maar hoe moet dat dan met 
het sinterklaasfeest? De leerlingen hadden gelukkig allemaal 
oplossingen bedacht. Heel knap! Eén van de oplossingen is dat 
wij allemaal hulpsinterklazen en hulppieten worden. Dan komen 

2 echte pieten de cadeautjes 
aan het hek brengen en vieren we de rest van het feest zelf met 
alle hulpsinten en hulppieten. Dat vond sinterklaas ook een heel 
goed idee. Daarom zijn we in de kleutergroepen druk aan het 
leren en oefenen voor het grote feest. We kunnen al over daken 
lopen en pakjes in schoorstenen gooien. We kunnen lopen en 
praten als sinterklaas. En we weten wat hij voor kleding draagt. 
Ook spelen we in de kamer van sinterklaas. Nog een paar dagen 
oefenen en dan kunnen we vrijdag 4 december gelukkig toch het 
sinterklaasfeest vieren. 

 
Vooruitblik – Kerst 2020 

In verband met de geldende coronamaatregelen is helaas het besluit genomen om geen kerstviering 
te houden in de avond zoals we gewend zijn.  
Er zal overdag met de leerlingen gezellig Kerst worden gevierd en de Ouderraad zorgt voor een 
lekkere lunch en wat extra’s voor in de middag. Van u als ouder(s)/verzorger(s) wordt hiervoor dit 
jaar niets verwacht. Verdere details over deze dag volgen nog.  
We maken er hoe dan ook een mooie Kerstviering van. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het team en de ouderraad 

 

https://www.kidsproof.nl/haarlem/blog/trakteren-corona-proof-voorverpakt
https://www.kidsproof.nl/haarlem/blog/trakteren-corona-proof-voorverpakt


Informatie vanuit de medezeggenschapsraad (MR) 

In de MR heeft, zoals jullie wellicht gelezen hebben, een wisseling plaatsgevonden. Arnica 
Winkelman heeft de MR verlaten en Christiaan Peeters is toegetreden. We zijn blij met de toetreding 
van Christiaan zodat wij op volle sterkte door kunnen blijven gaan. 
In de vergadering van 11 november hebben wij ons jaarverslag van het schooljaar 2019-2020 
vastgesteld. Ook hebben we ons jaarplan voor het schooljaar 2020 – 2021 opgesteld. Deze zijn beide 
meegestuurd met deze nieuwsbrief.  
 
Verder hebben wij opnieuw gesproken over hoe het op dit moment gaat op school met de 
leerkrachten en de werkdruk. Dit blijft een belangrijk aandachtspunt. Ook hebben we bij de directie 
aandacht gevraagd voor de verkeersdrukte rondom de school, vooral bij de Stefanusschool.  
 
Vorig schooljaar zou er een tevredenheidenquête gehouden worden. Deze werd uitgesteld vanwege 
corona. Er is nu vanuit het overkoepelend bestuur (OPO-R) een enquête opgesteld. We hebben hier 
in onze vergadering kritisch naar gekeken. Wij vinden dit een zeer belangrijk instrument om inzicht te 
krijgen in het reilen en zeilen van school. En dat is erg belangrijk om het teruglopende 
leerlingenaantal te keren. Als laatste hebben wij het opnieuw gehad over de evaluatie van de 
combinatieklassen. Dit is ons bij de start in schooljaar 2019 – 2020 beloofd. De verkregen inzichten 
zijn inmiddels met de ouders van de betreffende klassen gedeeld.  
 
Onze volgende vergadering is op 20 januari 2021.  

 
Ontwikkelingen 
Tijdens de studiedagen van 16 oktober en 9 november zijn we als team hard aan het werk geweest. 
We zijn aan de slag gegaan met onderdelen die horen bij de gestelde streefdoelen van ons 
schoolplan. De looptijd van een schoolplan is vier jaar en hieruit ontstaat elk jaar een jaarplan met 
onderdelen waarmee we aan de slag. Het schoolplan en het jaarplan wordt samen met het team 
opgesteld en ook altijd besproken met de MR.  
Onze streefdoelen zijn: 

1. Op onze school is ons marktaandeel gegroeid. We hebben minimaal 8 groepen. 
2. Op onze school zetten we moderne leermiddelen ter ondersteuning en verrijking van ons 

onderwijs. 
3. Op onze school ontwikkelen leerlingen zich naar hun eigen mogelijkheden 

(basisvaardigheden, maar ook hun persoonlijkheid) 
 
Op 16 oktober hebben we met elkaar onderzocht hoe we ons marktaandeel kunnen vergroten. Hoe 
zetten we De Moespot nog beter op de kaart? Samen met Ligna, een communicatie/ PR bedrijf 
ingehuurd door OPO-R, is begin 2020 een communicatieplan opgesteld. Hieruit zijn ook het nieuwe 
logo en de nieuwe website uit ontstaan. In dat communicatieplan staan ook acties en activiteiten die 
we willen ondernemen om De Moespot nog beter/ sterker onder de aandacht te brengen. Onder 
andere de volgende twee activiteiten zijn bedacht; 

1. Inloopochtenden voor nieuwe ouders. Eens in het kwartaal is er een inloopochtend waarop 
oriënterende ouders een kijkje in de school kunnen nemen. Leerlingen uit groep 8 geven 
deze ouders een rondleiding en de directeur en leerkracht van groep 1-2 zijn ook aanwezig 
om vragen te beantwoorden en zaken toe te lichten. 

2. Een flyer waarin De Moespot in het kort wordt toegelicht, zodat oriënterende ouders een 
eerste indruk krijgen. 

Helaas konden we door de coronacrisis en thuisonderwijsperiode niet direct hiermee starten en 
kunnen nu nog een aantal activiteiten niet plaatsvinden vanwege de geldende maatregelen. Daarom 
hebben we 16 oktober met elkaar onderzocht wat kunnen we wel doen in aangepaste vorm en hoe 
gaan activiteiten eruit zien als de coronacrisis voorbij is.  



We zijn tot de volgende acties gekomen, welke we op 9 november verder vorm hebben gegeven: 
1. De inloopochtenden zijn lastig te organiseren, omdat we nu niet met veel mensen bij elkaar 

mogen zijn en er niet te veel beweging/ wisseling van met name volwassenen mag zijn op 
een dag. Toch willen we graag aan oriënterende ouders een inkijkje geven op De Moespot. 
Om die reden zijn we vorige week gestart met het maken van een promotiefilmpje. In dat 
filmpje is een dag op De Moespot terug te zien. In alle groepen is er beeldmateriaal 
verzameld van de manier lesgeven, werkvormen, activiteiten, e.d. Dit beeldmateriaal wordt 
nu tot een kort filmpje gemonteerd. Deze zullen we plaatsen op de website. 
Bij het gebruikte beeldmateriaal hebben we uiteraard rekening gehouden 
met de aangegeven privacy voorkeuren. Heeft u als ouder aangegeven dat u 
niet wilt dat uw kind met beeldmateriaal op bijv. de website wordt getoond, 
dan zal uw kind niet in beeld zijn. Hier zijn we als school erg alert op. 

2. De flyer. Deze kan gewoon gemaakt en verspreid worden. Hier zit door de 
geldende coronamaatregelen geen belemmering. Het ontwerp is nu 
helemaal klaar en kan naar de drukker. Als de flyer gedrukt is, kunnen we 
hem gaan verspreiden en op belangrijke plekken neerleggen. Waardoor we 
oriënterende ouders kunnen bereiken. Het streven is om dit voor de 
kerstvakantie gedaan te hebben. 

 
Verder zijn er op 9 november groepsbesprekingen geweest. Tijdens zo’n groepsbespreking wordt 
iedere groep besproken en wordt er gekeken hoe de leerlingen zicht ontwikkelen op het gebied van 
rekenen, lezen en taal. Zijn hier opvallende zaken in en wat heeft nog aandacht nodig. Bij deze 
besprekingen zijn de betreffende leerkrachten van de groep, de intern begeleider (IB-er) en de 
directeur aanwezig. Op die manier blijven we met elkaar goed zicht houden op de ontwikkeling van 
de leerlingen. 
 
Dit schooljaar gaan we ons ook oriënteren op twee nieuwe lesmethodes. Elke school mag na 8 jaar 
een lesmethode vernieuwen. Voor ons geldt dat nu voor Engels en rekenen. Op de studiedag van 16 
oktober hebben we met elkaar gekeken waar een nieuwe methode voor Engels aan moet voldoen. 
Daarna is er gekeken naar het huidige aanbod. Welke methodes zijn er en voldoen deze aan onze 
wensen? Uit het aanbod zijn een aantal methodes naar voren gekomen. Deze worden nu 
aangevraagd als zichtzending, zodat we ze uit kunnen proberen. Op die manier kunnen we dan goed 
bekijken en inschatten of dat aansluit bij onze werkwijze en visie. Hierin zullen we de ervaringen van 
de leerlingen ook zeker meenemen. Op dezelfde wijze gaan we ook aan de slag met rekenen. En 
zullen we aan het einde van dit schooljaar twee nieuwe methodes gevonden, waarmee we in 
schooljaar 2021-2022 mee aan de slag gaan. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 
 

~ Overig nieuws ~ 
Gratis online theater voor mantelzorgers GGZ 
Indigo Preventie is er voor mantelzorgers in de GGZ.  Daarom organiseren we in de maand december 
livestreams met theatervoorstellingen speciaal voor mantelzorgers.  
Na de voorstelling gaan we verder in gesprek over het thema 
mantelzorg. Instructie daarvoor wordt tijdens de avond 
gegeven.  
 
Op 1 december 2020: “"WHAT IF"”  voor jonge mantelzorgers 
tot 24 jaar. Van 19.30-21.30 uur.  
(in samenwerking met Bindkracht 10 en Mantelzorg Nijmegen) 

Op 8, 11, 15 en 16 december 2020: “HOU ME LOS” voor mantelzorgers vanaf 18 jaar. Van 19.30-
21.30 uur. 

https://theatergroepbint.nl/what-if/
https://www.bing.com/videos/search?q=hou+me+los&docid=607992714651766594&mid=87B1DDF1A70C2B1179F487B1DDF1A70C2B1179F4&view=detail&FORM=VIRE


 
Graag aanmelden met de datum van je keus, je e-mailadres en woonplaats/werkplaats via 
info@indigogelderland.nl. Je krijgt een link naar de livestream. De voorstellingen zijn gratis.  
 
Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht bij het secretariaat van Indigo: 
(026) 312 44 83 of info@indigogelderland.nl. 

 
Hoe gaat het met de leefstijl van kinderen tijdens de COVID-19 pandemie? 
Helpen jullie (opnieuw) mee? 
Beste ouders/verzorgers,  
 
De coronacrisis vraagt veel van ons allemaal. Inmiddels mag uw kind weer volledig naar school, soms 
met een aangepast programma. Helaas zijn er ook veel leraren ziek en soms moeten klassen toch weer 
thuis onderwijs krijgen. Wij kunnen ons voorstellen dat deze situatie voor veel veranderingen zorgt 
voor uw kind en uw gezin.  
Met deze informatiebrief willen we u vragen of u en uw kind willen meedoen aan wetenschappelijk 
onderzoek. Wij onderzoeken het effect van de coronacrisis op de leefstijl van kinderen. In het 
jeugdjournaal is pasgeleden al aandacht geweest voor dit onderzoek: 
https://www.youtube.com/watch?v=M-tWbW-EKyg. Nu de maatregelen weer zijn aangescherpt is 
het belangrijk om de effecten van de coronamaatregelen te blijven onderzoeken.  
 
Met dit onderzoek willen wij antwoorden krijgen op vragen zoals: Hoe beïnvloedt de coronacrisis de 
levens en leefstijl van kinderen in Nederland? Welke kinderen krijgen meer verkoudheidsklachten? Zijn 
kinderen meer of minder gaan bewegen? Hoe houden we onze kinderen zo gezond mogelijk tijdens en 
na deze crisis?  
 
Het onderzoek bestaat uit een aantal vragenlijsten die u per mail ontvangt. Het is de bedoeling dat u 
deze samen met uw kind invult. Deelname is vrijwillig en anoniem. Via onderstaande weblink vindt u 
meer informatie. U kunt klikken op de informatiebrief die voor u van toepassing is. U leest hier om wat 
voor onderzoek het gaat, wat het voor u en uw kind betekent, en wat de voordelen en nadelen zijn. 
Wilt u de informatie doorlezen en met uw gezin bespreken?  
https://software.memic.maastrichtuniversity.nl/coach_COVID19/School/Ic 
 
Als u en uw kind mee willen doen, kunt u via dezelfde weblink het toestemmingsformulier voor ouders 
invullen. Bij kinderen ouder dan 12 jaar, is het belangrijk om dit samen met uw kind te doen. Ook uw 
kind vult dan een toestemmingsformulier in. Kinderen ouder dan 16 jaar mogen zelf beslissen of ze 
mee willen doen aan het onderzoek. Ouders hoeven dan geen toestemming te geven. Zodra u 
toestemming heeft gegeven ontvangt u een email met de link naar de eerste vragenlijsten.  
 
Het is mogelijk dat u dit verzoek tot deelname al heeft gekregen. Als u al deelneemt willen wij u 
hiervoor heel erg bedanken! 
 
Uiteraard zijn wij bereikbaar voor vragen over dit onderzoek. Alle contactgegevens kunt u vinden in de 
informatiebrochure. Uw hulp is hard nodig! Alvast onze dank! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Onderzoekersteam COLC Studie 
Hoofdonderzoeker: Dr. Anita Vreugdenhil, kinderarts MUMC+ 
+31 43 385284 
coach.kindergeneeskunde@mumc.nl  
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mailto:info@indigogelderland.nl
https://www.youtube.com/watch?v=M-tWbW-EKyg
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%25253A%25252F%25252Fsoftware.memic.maastrichtuniversity.nl%25252Fcoach_COVID19%25252FSchool%25252FIc&data=02%25257C01%25257Cchristel.van.loo%252540mumc.nl%25257C7f032545d392476097ad08d7ee88afa5%25257C08273b66221040cd8b205cf6cddc279a%25257C0%25257C0%25257C637240143139225086&sdata=0lSXqKM00uQ%25252BcFDleVPksN89QbqNxMVWB5E4UsPuWxk%25253D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%25253A%25252F%25252Fsoftware.memic.maastrichtuniversity.nl%25252Fcoach_COVID19%25252FSchool%25252FIc&data=02%25257C01%25257Cchristel.van.loo%252540mumc.nl%25257C7f032545d392476097ad08d7ee88afa5%25257C08273b66221040cd8b205cf6cddc279a%25257C0%25257C0%25257C637240143139225086&sdata=0lSXqKM00uQ%25252BcFDleVPksN89QbqNxMVWB5E4UsPuWxk%25253D&reserved=0
mailto:coach.kindergeneeskunde@mumc.nl


 

Hockeyverening De Kromhouters 

 


