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Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

 
De Sint is weer in het land, 

En er is van alles aan de hand.  

In de school is een fiets met platte band gevonden..  

of de kinderen van groep 8 hem maken konden? 

Ook wist de onderbouw eindelijk wat ze met de ruilplaatjes moeten, 

De Pieten moeten leren lezen, en van Sint kreeg iedereen de groeten.  

Op 5 december brengt de Sint met zijn Pieten ons een bezoek 

Wat zou er allemaal over ons staan, in zijn grote boek? 

 

Op 5 december hoopt Sinterklaas 

ons Kindcentrum een bezoekje te 

brengen. 

We kijken met smart uit naar zijn 

bezoek. We verwachten hem rond 

8.30 uur.  

U bent van harte welkom om mee 

te komen zingen, zodat de Sint ons 

goed kan horen.  

Die morgen zullen Sinterklaas en 

zijn Pieten alle groepen bezoeken. 

Hij begint bij het dagverblijf en 

peutergroep. Daarna in de 

onderbouw zal hij lekker lang de 

tijd nemen om over elk kind iets te 

vertellen. In de bovenbouw wordt 

een sinterklaasspel gespeeld met 

cadeautjes.  

 

 

 

Kerst 

Vanaf maandag 10 december zullen we gaan werken rondom kerst. We willen dit 

jaar een kerstdiner in de klas organiseren op woensdagavond 19 december vanaf 

17.15 uur. Dit zullen we doen met alle kinderen van ’t Paalhoofd, dus ook de 

peutergroep. 



Er wordt gevraagd of iedereen iets wil meenemen. U krijgt daar in een aparte mail 

uitleg over. Ook zal er die avond in de groepen een eigen kerstviering zijn rondom 

de geboorte van Jezus.  

Wij nodigen u van harte uit rond 18.30 uur in de aula van de school, om iets warms te 

komen drinken en te genieten van een kerst-sing-in, waarbij alle groepen zullen 

optreden.  

Vrijdag 21 december begint voor alle groepen om 12.00 uur de kerstvakantie.  

 

Zien!  

Veiligheid op school staat volop in de belangstelling. En 

dat moet, want een veilige leeromgeving is noodzakelijk 

voor een goede ontwikkeling van leerlingen. Onder een 

veilige school wordt verstaan;  

 

weten  

 

 

Net voor de zomer is er een monitor afgenomen onder de kinderen van de 

bovenbouw over veiligheid op school. We scoorden daarop een 8,1. We zijn daar 

heel tevreden over, maar het kan altijd beter. Sinds kort maken wij op school gebruik 

van de methode Zien!, een digitaal hulpmiddel dat op school gebruikt wordt door 

de leerkrachten. We hebben hier scholing voor gehad. Aan de hand van een 

vragenlijst (2 x per jaar) kan de leerkracht het sociaal-emotioneel functioneren van 

een kind in kaart brengen. Erna volgen suggesties voor de leerkracht over hoe hij /zij 

de groep of een kind extra zou kunnen ondersteunen.  

Kinderen van groep 5 tot en met 8 vullen zelf ook een vragenlijst in. Door hun 

antwoorden krijg je als leerkracht een beeld van wat het kind van zichzelf vindt en 

hoe het zijn omgeving, de omgang met zijn klasgenoten of de leerkracht beleeft. 

Dat is heel waardevol. Het vormt 

vaak ook de aanleiding voor een 

mooi gesprek: waarover ben je 

tevreden? Wat zou er anders 

kunnen? Wat kun jij daar zelf voor 

doen? Hoe kan ik jou daarbij helpen?  

 

Grownhub 

De zoon van juf Anna Carien heeft 

een special app ontwikkeld. 

Grownhub richt zich op de 

problemen waar elke ouder van nu 

mee worstelt; het opvoeden van je 

kind in een wereld vol tablets, 

smartphones, apps en social media. 

Ze hebben als missie om het 

groeiende aantal incidenten op dit 

vlak tegen te gaan. 

 

De app geeft je de mogelijkheid om 

de smartphone of tablet van je kind 

te koppelen aan jouw eigen telefoon 



waardoor je de mogelijkheid krijgt om afspraken over schermtijd en appgebruik 

beter vorm te geven. Daarnaast helpen ze je ook door je op de hoogte te houden 

van belangrijk nieuwtjes en ontwikkelingen, krijg je meer te weten over de laatste 

apps en kun je je inlezen over opvoeden in het digitale tijdperk. 

 

Interessant? Neem een kijkje op www.grownhub.nl voor meer informatie, hoe het 

werkt en hoe te downloaden.  

 

Wist u dat…. 

 We ontzettend veel speelgoed binnen hebben gekregen voor de 

speelgoedbank en de speelgoed bank daar echt heel blij en dankbaar voor 

is? (zie foto hiernaast) 

 Ons rapport zo populair is dat u hem liever thuis houdt dan op school… maar 

we hem toch graag z.s.m. terug hebben?. (kwijt? Even naar juf Marina)  

 We de agenda op onze website echt goed bijhouden en u daar alle 

activiteiten kunt terug vinden en u hem zelfs per evenement kunt invoegen in 

uw eigen digitale agenda? 

 Er op vrijdag 25 januari een studiedag is en de meesters en juffen dan naar de 

onderwijsbeurs gaan? 

 De burgemeester in groep 5/6 les kwam geven over duurzaamheid? 

 

 

Met vriendelijke groet namens het hele schoolteam,  

 

Marina van de Giessen 
 

 

Vriend van de school deze maand:  

 

Een nieuwe hoes voor onze zandbak. We zijn er heel blij mee! 

Mede mogelijk gemaakt door: 
 

 
 

www.dubaj.nl 

https://www.grownhub.nl/
http://www.dubaj.nl/


 

 

 
 

 

 


