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Geachte ouders/verzorgers 
Hierbij ontvangt u de vijfde nieuwsbrief van het school-
jaar 2019-2020.  

 
  

Kind op maandag 
We vervolgen de lezingen uit het boek Genesis, waar 
we voor de herfstvakantie mee begonnen. God heeft 
aan Abraham een groot volk en een eigen land beloofd. 
Die belofte wordt niet van het ene op het andere mo-
ment vervuld, maar steeds met hele kleine stukjes. Het 
zijn prachtige verhalen om aan kinderen te vertellen. 
Thema’s als angst, bezorgdheid, verliefdheid, hoop, 
jaloezie en verrassing komen in deze verhalen naar vo-
ren. 
 

 
 

  

Amaryllisbollen 
Wat zijn er weer veel bollen verkocht, in het totaal wel 
1334! 
De bollen zijn besteld en we hopen ze aan het eind van 
de maand te kunnen leveren! 
Bedankt allemaal voor het meedoen met deze actie.  De 
opbrengst komt ten goede aan zowel het schoolreisje 
als het schoolkamp. 
 

  

Op tijd komen 
Iedere morgen gaat om 8.35 uur de deur open zodat we 
om 8.45 uur echt kunnen beginnen in de groep. 
We vinden het heel fijn als alle kinderen dan ook binnen 
zijn.  We beginnen de morgen vaak met vertellen. Het is 

jammer als de kinderen dit mis-
sen of als de les wordt “ver-
stoord” door kinderen die nog 
binnen komen. Daarnaast vinden 

kinderen het zelf vaak ook vervelend als ze in een ver-
telkring niet meer kunnen vertellen of een verhaal niet 
helemaal horen.  We willen u dus vragen om een zoon 
of dochter tussen 8.35 en 8.45 uur binnen te brengen of 
de oudere kinderen stimuleren om op tijd van huis te 
gaan. Heel hartelijk dank alvast! 

  

 
Workshop 
Voor de vakantie heeft groep 
B meegedaan aan de knut-
selworkshop ‘wonderlijke 
draadjes’. De kinderen maak-
ten kunstwerken met stof en 
draden onder leiding van een 
kunstenares. Afgelopen 
dinsdag zijn we met de klas 
naar de Verbeelding gegaan 
om de kunstwerken van de 
kunstenares te bewonderen. 
De kinderen waren enthou-
siast over de tentoonstelling 
en ook kregen de kinderen 
hun eigen werkjes terug, waar ze erg trots op waren! 
 

  

Gastles 
Op 29 oktober kregen de kinderen van groep C een 
gastles van Lyda Rump. 
Lyda Rump is kunstenares (haar werk is te zien in De 
Verbeelding). 
Lyda staat bekend om haar kunstwerken van vilt. 
En daar gingen de kinderen ook mee aan de slag. 
Ze kregen cirkels wol en lapjes stof.  
Deze mochten de kinderen gebruiken om hun eigen 
monster te maken. 
Nadat alles goed was neergelegd op tafel kwam het 
leuke gedeelte; het vilten! 
Warm water, zeep en heel veel wrijven later ontston-
den de eerste vilten monsters al. 
Lyda heeft voor iedereen een handschoen aan het 
monster gemaakt waardoor het uiteindelijk een hand-
schoenmonster is geworden. 
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Als echte kunstenaars hebben we dinsdag onze kunst-
werken opgehaald in De Verbeelding. 

 
  

Groep A 
Vorige week zijn wij in de klas begonnen met het thema 
‘herfst’. Zo hebben we het over de eekhoorn gehad die 
druk bezig is met zijn wintervoorraad. Ook hebben we 
geleerd dat niet alle dieren in Nederland kunnen blijven 
vanwege de kou. De afgelopen twee weken zijn de kin-
deren in groep A ook druk bezig geweest met het ma-
ken van een lampion. Het harde werken wordt beloond 
met een prachtige lampion. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
EU Schoolfruit 
Ook dit jaar hebben we ons als school weer opgegeven 
voor het project EU schoolfruit. Met EU-Schoolfruit 
ontvangen scholen 20 weken gratis groente en fruit 
voor alle leerlingen. Dit stimuleert kinderen samen 
groente en fruit te eten in de klas. Het EU-
Schoolfruitprogramma 2019-2020 loopt van 11 novem-
ber t/m de week van 13 april. 
Tijdens het programma gaan scholen ook aan de slag 
met educatie rondom groente, fruit en gezonde voe-
ding, in combinatie met het lesprogramma Smaakles-
sen.  

 
 
Data 

15 november Uitgifte 1e rapport 

18 november Start drempeltoetsen voor 
groep 8 

21 november Studiedag: alle kinderen hebben 
vrij 

22 november 6e Nieuwsbrief 

4 december Sinterklaasviering 

5 december 7e Nieuwsbrief 

6 december Studiedag: alle kinderen hebben 
vrijaf 

19 december Kerstviering 

20 december 8e Nieuwsbrief 

 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Bert Veldhorst en Bianca de Zoete 
 
 
 


