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

 
  

Sinterklaas 
 
Sinterklaas is weer in het land. De viering van zijn ver-
jaardag kunnen wij ook dit jaar natuurlijk niet aan ons 
voorbij laten gaan. Wij zijn erg blij met de betrokken-
heid van de ouderraad die ook dit jaar weer actief is bij 
dit feest voor de kinderen. 
Om in de Sint stemming te komen mogen alle kinderen 
op donderdag 28 november hun schoen zetten in de 
klas. 
Sinterklaas heeft ons laten weten op woensdag 4 de-
cember zijn verjaardag te komen vieren bij ons op 

school. Bij zijn aankomst op 
het schoolplein zijn ouders, 
broertjes, zusjes en opa’s en 
oma’s van harte welkom. De 
kinderen starten de dag bij hun 
eigen juf of meester. Om 8.50 
uur komen zij naar buiten en 
hopen wij de Sint en zijn Pieten 

snel te kunnen verwelkomen met onze liedjes. Na zijn 
aankomst zal Sinterklaas met zijn Pieten de tijd nemen 
voor een bezoek aan de groepen. De kinderen van 
groep B en C vieren het Sinterklaasfeest met prachtige 
zelfgemaakte surprises, hiervoor worden in de klassen 
lootjes getrokken.  
 
Alle kinderen krijgen 4 december drinken en wat lekkers 
voor de kleine pauze. Na deze feestelijke dag zijn we om 
12.30 uur (gewone tijd) uit.  
 

  

Drempeltoets 
Groep 8 maakt in deze periode de Drempeltoets. 
Het onderzoek wordt o.a. gebruikt om te bekijken of 
een leerling in aanmerking komt voor leerwegonder-
steuning (LWOO)of Praktijkonderwijs. Het geeft ons als 
school een goed beeld van het niveau op gebied van 

 Technisch lezen  

 Spelling  

 Begrijpend lezen  

 Woordenschat  

 Rekenen 

De gegevens worden naast de observaties van de leer-
kracht en de eerder afgenomen Cito-toetsen gelegd. 
Over het algemeen is het een bevestiging van wat we al 
weten van het niveau van de leerling. 
  

  

Groep B: Techniekles 
Groep B had afgelopen dinsdag een techniekles, geor-
ganiseerd door het LOCT. De kinderen hebben een lam-
penkapje gesoldeerd en 
met allerlei gereedschap 
een lampje aan een hout-
je geknutseld. Het was 
mooi om te zien hoe alle 
kinderen op gingen in de 
les. De kinderen waren 
geconcentreerd bezig en 
ook als het even tegen 
zat, zetten ze door. Door 
de hulp van 3 ouders 
kregen alle kinderen ook 
genoeg aandacht en hulp 
en konden we zelfs met 
de auto. Bedankt voor de 
hulp! 
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Doelen in de klas 
Het delen van doelen is van groot belang in het onder-
wijs. 
Tot voor kort hadden de leerkrachten de doelen wel 
voor ogen maar werden ze niet altijd gedeeld met de 
leerlingen. Onderzoek laat zien dat delen van doelen 
helpt bij halen van hogere opbrengsten. Aan het begin 
van de les vertelt de leerkracht aan welk doel ze van-
daag gaan werken.  De doelen hangen ook zichtbaar in 
de klas. 

  
 
Data 

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 
 
 
 


