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Agenda
Sinterklaas
Zoals jullie wel weten is het sinterklaasjournaal gestart. Wij draaien op
school ook mee met het hele programma van het sinterklaasjournaal in
groep 1 t/m 4. We kijken elke dag in de groep het journaal van de vorige
dag en er zitten zo nu en dan ook wat leuke opdrachten bij. Wij hebben
in de klas ook allemaal al pietenplaatjes gekregen afgelopen maandag.
Geen idee natuurlijk waar deze ineens vandaag kwamen.

Vrijdag 23 november
Bag2school wordt
opgehaald.
Vrijdag 30 november
groep 1/2 naar
Sinterklaashuis
4 en 5 december
Zie ‘Sinterklaas’

Dan volgt hieronder de rest van de Sint-activiteiten:





Woensdag 28 november mogen de kinderen hun schoen zetten (gr. 1 t/m 4).
Vrijdagmorgen 30 november is groep 1/2 uitgenodigd om een bezoekje te brengen aan het
sinterklaashuis in Dordrecht. We gaan hier met een bus met de drie kleutergroepen van De
Driemaster naartoe. (groep 1/2a, 1b, 2b)
Dinsdagmiddag 4 december Alle opa's en oma's van groep 1/2 worden uitgenodigd voor een
gezellig sinterklaasfeestje met allerlei optredens van de kinderen (van groep 1 t/m 4).
Woensdag 5 december verwachten we de Sint met zijn pieten rond 9.00 uur bij onze school.
Na aankomst gaan we met de groepen 1/2 en 3/4 naar de gemeenschapsruimte om de Sint
en zijn pieten te trakteren op mooie optredens. De ouders zijn van harte welkom om hierbij
aanwezig te zijn. Na deze optredens gaan wij allemaal weer terug naar onze eigen klas en
vieren we het feest daar verder. De leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben deze ochtend
surprise-ochtend. Om 11.45 uur zwaaien we de Sint bij de voordeur van onze school uit.

We gaan er met zijn allen een gezellige sinterklaastijd van maken!
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Bag2school actie
Aankomende vrijdag worden
alle ingezamelde zakken met
kleding e.d. opgehaald door
Bag2school. De inzameling is
echt ver boven onze
verwachting!
We willen jullie dan ook
ontzettend bedanken voor
deze inzet.

Vorig schooljaar hebben we in het
partnerschapsteam met betrokken
ouders en leerkrachten belangrijke
stappen genomen:









Het portfolio is van de grond
gekomen. Deze krijgt u in
februari. Dit is een groeiend
proces.
Er is een gesprekkencyclus
gestart, waarbij er in ieder geval
5 contactmomenten per jaar zijn
tussen ouder en leerkracht (en
leerling).
De informatiestroom is
aangepast.
De verkeersveiligheid is weer
extra onder de aandacht
gebracht en is sterk verbeterd
(hou vol!).
Het eerste Koers-beraad is
geweest over passend portfolio.

Pietendansles
Senne (gr.7) en Linsey
(gr.8) bij groep 1/2

In het voorjaar zullen we
deze actie weer houden.
Mocht u dus de komende
maanden weer wat
tegenkomen, dan kunt u het
bewaren tot het volgende
inzamelmoment.

Koers-beraad staat voor:
Kom Ook Eens Rustig Sparren!
Woensdagochtend 16 januari van
8:30 – 10:00 staat er een nieuw
Koers-beraad gepland. Thema is:

‘Samen uitdagen tot ontwikkeling’.
Centraal staat het samen ontdekken
van de belangen van onze kinderen
op deze school en de visie die
hiermee samenhangt. Wat vinden
jullie als ouders belangrijk? Hoe zien
jullie deze school nu en in de
toekomst? Welke visie en karakter
willen wij daarbij uitdragen?
Hoe kunnen we dit bereiken, hoe
kunnen we ons profileren?
Wat maakt ons als school uniek….

Groep 3/4 druk aan
het rekenen met
verlanglijstjes

Graag gaan we in groepjes ouders
met elkaar in gesprek om onze
ideeën vorm te geven. Uw mening
wordt gewaardeerd!

Via Klasbord kunt u binnenkort
laten weten of u ook komt!

Leerlingen plusgroep
bezig met thema
‘bijzondere bouwsels’
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