
 

5 dec  Sinterklaasviering 
6 dec  bezoek bureau Halt 

groep 8; 
vuurwerkpreventie 

10 dec  BSG komt op 
bezoek in groep 8 

17 dec  groep 8 bezoekt PCC 
Oosterhout 

20 dec  kerstdiner 
21 dec  alle kinderen ’s 

middags vrij 
24 dec  start kerstvakantie 
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Kijk voor de  
kalender of de 
laatste nieuwtjes 
op onze website. 
Of volg ons via 
Twitter. 

------------------------------------------- 
Berichten uit de klas: 

- groep 1/2a  -  groep 1/2b 
- groep 3 
- groep 4 

- groep 5 
- groep 6a 
- Groep 6b 
- groep 7 
- groep 8 

------------------------------------------- 
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Beleid bij ziekte en of vervanging:  

Tijdens de laatste maand van dit jaar zijn er helaas enkele 
teamleden ziek geweest. Hieronder vindt u het beleid rond 

vervanging:  
Bij ziekte of afwezigheid om andere redenen; 
 stap 1: Als er geen invaller/pooler beschikbaar is 

onderzoeken we of teamleden kunnen invallen; 
 stap 2: We gaan een groep verdelen. Maximaal kan er één 

groep verdeeld worden.  
Stap 3 :Keuze voor dag of dagdeel geen onderwijs voor een 
groep , als er twee groepen geen leerkracht hebben. We 

stellen u daarvan zo spoedig mogelijk van op de hoogte. De 
leerkracht zorgt voor een ‘dagpakket’, dat reeds beschikbaar 

ligt. Bovenstaand beleid is in overleg met de MR vastgesteld.  
 
Inschrijven  

Heeft uw zoon of dochter een broertje of zusje die het 
komende jaar 4 jaar wordt, dan stellen wij het op prijs om 

hem of haar tijdig in te schrijven. Zodoende hebben wij een 
overzicht wat betreft leerlingaantallen in de toekomst.  

 
Verwijsindex 
Soms heeft uw kind ondersteuning nodig tijdens het 

opgroeien. Dan kan het gebeuren dat meerdere professionals 
tegelijkertijd bij uw kind betrokken zijn of ondersteuning 

bieden. Het is belangrijk dat zij dit van elkaar weten, zodat zij 
met elkaar kunnen samenwerken om u en uw kind op de 
juiste manier te ondersteunen of te begeleiden. De 

professionals die bij je kind betrokken zijn, maken daarom 
gebruik van de Verwijsindex.  
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Het doel van de Verwijsindex is om professionals die betrokken zijn bij een gezin met 

elkaar in contact te brengen, zodat er goed kan worden samengewerkt.  

Indien er meerdere professionals tegelijkertijd bij uw kind betrokken zijn en 
ondersteuning bieden, dan krijgen zij hiervan bericht, dat heet een ‘match’. Soms zijn 

professionals bij meerdere kinderen uit hetzelfde gezin betrokken. Als dit het geval is 
ontstaat er een Gezinsmatch. Zo kunnen zij makkelijk met elkaar contact opnemen en 
zorgen dat de plannen voor de verschillende kinderen in het gezin op elkaar worden 

afgestemd. Uiteraard speelt u hierin ook een rol!  

Aan de Verwijsindex doen alleen organisaties mee die werken met jeugdigen tot 23 jaar. 
De gemeenten leveren de Verwijsindex aan deze organisaties. Veel gemeenten zijn een 

regionale samenwerking aangegaan. De MULTIsignaal Verwijsindex is zodoende 
opgedeeld in verschillende regionale Verwijsindexen. Dit zorgt voor meer overzicht en 
eenvoudiger beheer. Alle regio’s zijn via de Landelijke Verwijsindex met elkaar 

verbonden.  

Nieuws van de Sintcommissie 
Woensdag 5 december komt Sinterklaas ons weer verblijden met een bezoek. Hij zal 

tussen 8.45 en 9.00 aankomen. We verwachten de kinderen op de normale tijd met hun 
jas aan in de klas en we gaan dan per groep naar buiten. De ouders zijn van harte 

welkom om ons buiten achter de kinderen te vergezellen. Deze dag hoeven de kinderen 
geen eten en drinken mee. Ze krijgen van de OAC wat lekkers en wat te drinken. We 
hopen op mooi weer en veel gezelligheid.  

 
Groeten van de Sintcommissie 
 
Nieuws van de Kerstcommissie 
Wij willen u alvast informeren over een aantal kerstactiviteiten.  

 
1.Ons ouder-kerstorkest, onder leiding van Corinne Rensma,  komt  ook dit jaar weer 

zingen in alle klassen tijdens het kerstdiner. Dat vinden de kinderen altijd erg 
gezellig.                                                 
Oproep: Wie vindt het leuk om te zingen? Het koor vraagt dit jaar nieuwe ouders om te 

zingen en ouders die een muziekinstrument bespelen, om het groepje te begeleiden 
langs de klassen.De ouders die er nu in zitten,  komen vooral uit de midden en 

bovenbouw. Het zou fijn zijn om nieuwe ouders uit groep ½, 3, 4 of 5 te verwelkomen. U 
kunt zich opgeven bij Corinne. Corinne.Rensma@dell.com  of doorgeven aan Meester 
Bert (gr. 7) of juf Marianne (gr. 3)  

 
2. Het kinder-kerstorkest wordt dit jaar opnieuw begeleidt door Pauline, de moeder van 

Ewoud uit groep 8. Daar zijn wij allemaal heel blij mee. Het is al bekend, wie in het 
orkestje gaan spelen. Binnenkort krijgen de kinderen oefen muziek mee naar huis. Er zal 
3 keer op school geoefend worden. De data van oefenen horen deze kinderen later.  

 
3. Als er een knutselochtend of- kerststukjes maken, gehouden wordt, dan hoort u dit 

via de leerkracht zelf. Ouders die het leuk vinden, kunnen zich dan opgeven om te 
helpen.  
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4. Het kerstdiner is op donderdagavond 20 december.   
De tijden met verdere informatie leest u later in de uitgebreide kerstbrief.   

Ook dit jaar vragen we alle ouders om een gerechtje te maken voor het kerstdiner in de 
klas. Elk jaar worden alle kinderen getrakteerd op heerlijk eten, door de kinderen en 
ouders gemaakt. De kinderen genieten hier heerlijk van. Intekenlijsten voor de 

gerechten, hangen vanaf woensdag 12 dec. in de gang bij de klas.   
 

5. Woensdag 19 dec. mogen de kinderen een bord,  bestek en beker meenemen in een 
plastic tas, graag voorzien van naam.   
 

6. De ouder-activiteitencommissie (OAC) wil ook dit jaar weer op het schoolplein een 
kerst samenzijn organiseren. Tijdens het kerstdiner, is er een hapje en een drankje voor 

de ouders op het plein.   
 

 Nieuws van de OAC 

Lieve ouders en Verzorgers , 
Hoewel de Sint nog bij de meesten zal aankloppen, 
Zijn wij als Oac al druk in de weer met het alom bekende kerstfestijn, we zijn niet te 
stoppen.  

 
De brandweer heeft enkele zaken als niet veilig bevonden,  

Zodat we een deel ouderbijdrage in nieuwe kerst bomen stoppen konden.  
Wat zal de school er daardoor dit jaar nog mooier versierd uitzien,  
En daarbij nog veiliger bovendien.  

 
Er zal op 20december wederom ook een feest voor ouders zijn op het plein,  

Met de erwtensoep, broodjes rookworst, kaas of kerstbrood om het compleet te maken 
bij dit festijn.  
 

Bent u er ook weer bij?  
Neem uw kleingeld mee dat maakt ons heel blij.  

 
Als de kinderen in hun klas zijn kunt u op het schoolplein genieten  
En mogen we ook dit jaar weer een gratis glaasje gluhwein ingieten.  

Om u te bedanken voor de vele helpende handen, 
en voor ieder die zich op wat voor manier voor school inspande.   

 
 
Zou u na afloop mee willen opruimen,  

Veel handen maken nl licht werk,  
Samen staan we sterk.  

Hieronder de uitnodiging het menu en de prijslijst,  
 

 
De ah en de keurslager zorgen ervoor dat de prijzen niet de pan uit rijst!  
Onze dank daarvoor is groot,  

Maar uw genot en plezier zorgt voor de hoofdmoot.  
 

 
Vriendelijke groet Wendy minderhoud namens de Oac.  
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Menukaart: 

Kom Erwtensoep        € 2,00 

Kom Erwtensoep +roggenbrood met spek  € 2,50  

Halve warme rookworst      € 1,50  

Halve warme rookworst op brood    € 2,00 

Broodje kaas         € 1,50 

Muffins          € 1,00 

Kerstbrood         € 1,00 

Glüwein, Sinaasappelsap, Limonade en water Gratis 

 
 

 
 

Dit festijn wordt mogelijk gemaakt door  

Keurslagerij Kees Burger en Albert Heijn ’t Loo!! 
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