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We krijgen het zomaar 

Goede God,  

De zon geeft warmte.  

De wind zorgt voor koelte. 

De regen brengt zoet water. 

We krijgen het zomaar. 

We hoeven er niets voor te doen. 

De vogels fluiten liedjes. 

De vlinders brengen vrolijkheid. 

De bloemen versieren de tuin. 

We krijgen het zomaar.  

We hoeven er niets voor te doen.  

 

Dank U wel, voor zoveel moois.  

 

DANKDAGVIERING 

10.00  

Hervormde Kerk 

Welkom! 

Wij zamelen lang houdbare 
voedingsmiddelen in.  

Beste ouders,  
 
De herfstvakantie ligt achter ons, de wintertijd is 
ingegaan. We gaan de tweede periode in van het 
schooljaar.  
 
In deze nieuwsbrief een korte terugblik op de 
kinderboekenweek. Met als slotakkoord nog een 
schrijversbezoek in diverse groepen. Ook zijn de 
muzieklessen gestart voor de groepen 3-8. Zij 
hadden dit nog van vorig jaar te goed. Vioolklanken 
en gitaarsnaren waren vanochtend te horen! 
 
De leescoördinatoren zijn gisteren naar de NBD 
geweest, een hele grote boekhandel voor het 
inrichten van (school)bibliotheken. Daar is de start 
van de nieuwe collectie schoolboeken ingekocht. We 
kunnen niet wachten tot ze zijn geleverd. Fijn om de 
kinderen door een gevarieerd aanbod, leesplezier te 
kunnen geven. En leesplezier=leesmotivatie waarvan 
is bewezen dat kinderen hierdoor weer meer gaan 
lezen en de taal steeds beter doorkrijgen. Kortom, 
winst aan alle kanten.  
 
Wanneer de bibliotheek is ingericht, laten we het 
zeker aan u weten, zodat u kunt kijken wat er 
allemaal is aangeschaft.  
Ik hoop u morgen te ontmoeten tijdens onze eerste 
Dankdagviering!  
Hartelijke groet, Conjo Kristalijn 
 
De volgende Op Dreef verschijnt op 6 december 
2022.  
 

AGENDA NOVEMBER 

02-11 dankdagviering, 10.00 in de Hervormde Kerk 

10-11 koffiemoment, vervalt 

21-11 MR vergadering 

28-11 start portfoliogesprekken 
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MR 

De Medezeggenschapsraad is dit 
schooljaar gestart met twee thema's: 
gezondheid en veiligheid op school. 
In dit stukje wat info over ‘gezond en 
school’. 
Gezond en school 
We hebben het aangepaste corona 
protocol vastgesteld. Het gaat dan 
over looproutes, het advies om 
mondmaskers te dragen en hoe 
leerlingen les moeten krijgen als er 
een leerkracht ziek is. Vooral dat 
laatste zal creativiteit vragen van de 
leerkrachten. Ze zullen de lessen 
zoveel mogelijk van elkaar 
overnemen. 
De ouders en de personeelsleden 
van de MR hebben ook leuke 
plannen gemaakt rond het thema 
'gezond eten'. Maar wat dat is, dat 
houden we nog even spannend. 
 
Er is overleg geweest met de 
gemeente over de herinrichting van 
de Molenstraat ter hoogte van de 
school. Dit zou in de herfstvakantie 
worden uitgevoerd. Helaas is het 
door leveringsproblemen bij de 
aannemer niet gelukt om dit uit te 
voeren. Wij hopen dat de gemeente 
nu in de kerstvakantie de opdracht 
kan laten uitvoeren.  
 
Op 21 november is onze volgende 
vergadering. Wil je als ouder eens 
meekijken? Weet je van harte 
welkom en neem van te voren even 
contact met ons op. 
erikacapelle@gmail.com 
 
Hartelijke groet, 
Richard, Marinda, Esther en Erika 

SCHOOLPLEIN 

Vanuit Vitaal Schouwen Duiveland krijgt de school 
een watertappunt gesubsidieerd. Met alle Air-up 
flessen in de school en het steeds meer drinken van 
water, is dit een mooi cadeau. Wanneer de levering 
is, wordt past later bekend.  

 

TSO 

Wanneer u in de komende weken TSO nodig heeft, 
wilt u dit dan via de groepsleerkracht laten weten? 
Dank! 
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TREFWOORD 

Bij de nieuwsbrief de ouderbrief van Trefwoord. Een nieuwe 
periode gaat in. In deze brief vindt u de thema’s voor de 
komende weken.  

 

FEEST 

In november zijn jarig:  

Fem, Jenna, Marylène (groep 5), Sem (groep 6),Stan (groep 8) 

Alle jarigen wensen we een hele feestelijke dag! 

 

 

Er zijn heel veel activiteiten 
geweest: 
kinderboekenweek, 
dansworkshops, schrijvers in 
de school, muzieklessen. 
Kortom een kleine impressie 
van al deze dingen die de 
ontwikkeling van de 
kinderen ten goede komen! 
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