
Info november
Voorleeswedstrijd: 15 oktober
Als afsluiting van de Kinderboekenweek hielden we de Voorleeswedstrijd.
Ryan, Tess, Sarah en Esmeé lazen voor aan de kinderen en de jury. Wat een voorlees talent
hebben wij in huis. Het was goed te merken dat deze kinderen graag en veel lezen. Dat
maakt de jury klus voor volgend jaar nog pittiger.
Meester Gerrit was de speciale gast en las voor uit zijn lievelingsboek.
Dit jaar won Esmeé de wedstrijd en zal zijn onze school gaan vertegenwoordigen in de
volgende ronde. Toitoi, Esmeé!



Maak kennis met; Stichting DeTafelVan
Vanaf 1 november verzorgt Stichting DeTafelVan de overblijf.
Jenneke, Carmen, Tanny, Astrid en Moniek zijn en blijven de vaste gezichten van de
overblijf. Het team wordt aangevuld met Stephanie en Monika van COKD.
Zij zorgen er samen met de school voor dat de kinderen op een goede manier wordt
begeleid tijdens de middagpauze. Er is voldoende tijd om te lunchen en na de lunch wordt er
een spel aangeboden of kunnen de kinderen spelen met het
nieuwe buitenspeelgoed.

Hoe werkt het?
U kunt uw kind heel eenvoudig aanmelden voor de tussenschoolse opvang (TSO). Op onze
website www.stichtingdetafelvan.nl kunt u uzelf en uw kinderen kosteloos registreren via
het portaal van DeTafelVan. Deze registratie is eenmalig. Vervolgens kunt u per dag voor
09.00 uur aangeven of uw kind overblijft. U kunt hiervoor digitaal strippen kopen via de
website met een minimum van 1 strip en een maximum van 100 strippen. De betaling vindt
plaats via iDEAL. Uiteraard op een veilige manier.

Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met Anouk Hijdra op telefoonnummer 010 286 27 77.
U kunt ook een e-mail sturen naar info@stichtingdetafelvan.nl of maak gebruik van ons
contactformulier op www.stichtingdetafelvan.nl

Ouderbijdrage
Sinds een aantal weken is de Ouderraad bezig om de ouderbijdrage te innen.
Willen jullie controleren of jullie de bijdrage voldaan hebben?
Ouders/verzorgers betalen de ouderbijdrage voor de activiteiten die de OR voor de kinderen
verzorgt. Denk bijvoorbeeld aan Sinterklaas, de Paaslunch, schoolreis enz.

Als iemand hulp nodig heeft, is het fijn als jij die geeft
Dat is de regel waar we de komende weken mee aan de slag gaan. We gaan in de klassen
in gesprek over het verlenen van hulp. Hoe weet je wanneer iemand hulp nodig heeft en hoe
vraag je om hulp?  Deze leefregel sluit mooi aan bij de activiteiten die we de komende
periode met elkaar gaan uitvoeren. Denk aan de schoenendoosactie maar ook de
kaartenactie in december en natuurlijk bij het werken in de klas.

Nationaal Schoolontbijt: 2 november
De eerste week van november staat in heel Nederland in het teken van het Nationaal
Schoolontbijt. De landelijke organisatoren hebben een ontbijtkrant samengesteld met
informatie en handige weetjes: Link naar de ontbijtkrant . Goed ontbijten is namelijk
belangrijk.
Wij ontbijten op dinsdag 2 november op school. Voor het ontbijt wordt gezorgd, het bord, de
beker en het bestek moeten de kinderen even zelf meenemen.
Zijn er toevallig mensen die ons willen helpen bij het uitserveren van de ontbijtspullen?
Om ervoor te zorgen dat de kinderen rond 08.30 kunnen eten zal dit tussen 08.00 en 08.30
uitgedeeld worden. Mensen die willen helpen mogen zich aanmelden bij juf Marjolein:
m.fokkinga@csgdewaard.nl

http://www.stichtingdetafelvan.nl
http://www.stichtingdetafelvan.nl
https://www.schoolontbijt.nl/wpd/wp-content/uploads/2021/10/NSO-Ontbijtkrant-2021-002.pdf
mailto:m.fokkinga@csgdewaard.nl


Dankdag voor gewas en arbeid: 3 november
Ieder jaar is het op de eerste woensdag in november dankdag voor gewas en arbeid. Op
dankdag danken we de Heere God voor wat hij ons het afgelopen jaar heeft gegeven. Dit
jaar is dankdag op woensdag 3 november. Om 14.30 uur is er een speciale dienst voor de
kinderen. We gaan met elkaar bekende liedjes zingen, luisteren naar een bijzonder verhaal
en ook bidden. Voor de jongere kinderen is er oppas.
Ook jij bent uitgenodigd om op woensdagmiddag 3 november te komen. Online meekijken
kan ook, dit kan via

● https://kerkdienstgemist.nl/stations/1951-Hervormde-gemeente-Klaaswaal

● https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10086

Het is in de Hervormde Kerk in Klaaswaal. Ook papa, mama, broers, zussen, opa’s, oma’s,
vriendjes en vriendinnetjes mogen mee komen. We hopen je te zien!

Gebedsgroep
Er bestaat al een aantal jaar een gebedsgroep die regelmatig bij elkaar komt.
Sinds de komst van Corona zijn er een aantal online bijeenkomsten geweest en met ingang
van dit schooljaar heeft Nelleke van Broekhuizen (moeder van Joël (groep 2)) de draad weer
opgepakt met fysieke bijeenkomsten. Samen met Tanny de Bruijne (moeder van Liz (groep
3) en Jane (bijna groep 1)) en Lydia Donkersloot (moeder van Sarah (groep 6), Hannah
(groep 3) en Rutger (bijna groep 1), komen we een keer per maand bij elkaar.
Tijdens deze bijeenkomsten bidden we voor alles wat er in en rondom de school speelt en
voor de  leerkrachten en leerlingen. We geloven dat God in alle omstandigheden een Helper
wil zijn en dat we alles voor Hem neer mogen leggen. Wanneer iemand dus graag wil dat er
voor iets of iemand gebeden wordt, laat het ons weten! We gaan vertrouwelijk met de
gebedspunten om.
Ook ben je welkom als je deel wilt nemen aan de gebedsgroep! Spreek een van ons aan of
stuur een mailtje naar nellekevanbroekhuizen@gmail.com
Ook de gebedspunten vanuit u als ouders, of vanuit het team van leerkrachten, mogen naar
bovenstaand mailadres gestuurd worden, dan nemen wij dat mee.

Tot horens of tot ziens!
Hartelijke groeten,
Lydia Donkersloot, Tanny de Bruijne en Nelleke van Broekhuizen

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1951-Hervormde-gemeente-Klaaswaal
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10086


Vrije middag: 4 november
Donderdagmiddag 4 november zijn de kinderen vrij. De leerkrachten gebruiken deze tijd om
de gesprekken ‘welbevinden en betrokkenheid’ voor te bereiden.

Schoenendoosactie: inleveren tm 10 nov
In de info van oktober hebben jullie het al kunnen lezen, we doen dit jaar weer mee met de
schoenendoosactie. De gevulde dozen kunnen tot en met 10 november in de klas ingeleverd
worden. Meer informatie over deze waardevolle actie kunnen jullie vinden op de website:
https://schoenendoosactie.nl/
Deze actie sluit mooi aan bij de regel van deze periode:
‘Als iemand hulp nodig heeft is het fijn als jij die geeft.’

Techniek: 16 nov stokpaarden
We gaan stokpaarden maken. We willen dit op of rond 16 november doen. Over de planning
per groep verwijzen we jullie naar de weekmail. Iedere groep gaat op zoek naar hulp en
materialen. We zoeken materialen zoals effen bruine of witte stof, vilt, wol waar je manen
van kunt maken, knopen, vulling voor de hoofden. Denk bijvoorbeeld aan oude kussens.
Maar het kan ook dat de oudere kinderen liever een paardenhoofd maken van hout.
De stok van 1 a 1,5 meter kan eenvoudig uit de natuur komen.

Spreekmomenten welbevinden: 17 en 23 nov
Op 17 en 23 november hebben we tijd vrij gemaakt voor de gesprekken ‘welbevinden en
betrokkenheid’. Tijdens deze gesprekken is het sociale welbevinden en de leerhouding van
de kinderen onderwerp van gesprek. De kinderen vullen een smileylijst in en de leerkrachten
vullen Zien! in. Zien! is ons observatie instrument voor het sociale aspect.
Voor de gesprekken plannen we 10 minuten per leerling en het rooster delen we 10
november met jullie via de mail.

Klankbordgroep: 18 nov
In overleg met Miranda en Geertine is er besloten een andere datum voor de
klankbordgroep te prikken. We houden jullie op de hoogte.

Studiedag: 19 nov
Op vrijdag 19 november zijn de kinderen vrij in verband met een een studiedag van de
leerkrachten.

De adventsperiode start op 29 nov
In de adventsperiode vieren we met elkaar advent. We doen dit op de maandagmiddagen.
In deze periode leven we toe naar het kerstfeest.
Het kerstfeest vieren we dit jaar op 22 december in de Hervormde kerk en het thema is licht.

Sinterklaas: 3 dec
We hebben bericht ontvangen van Sinterklaas. Hij wil graag bij ons op school langskomen
om zijn verjaardag te vieren. Hier zeggen wij natuurlijk geen ‘nee’ tegen. We vieren zijn
verjaardag dit jaar op vrijdag 3 december.

https://schoenendoosactie.nl/


De kinderen van de groepen 1 tm 4 gaan bij de Sint op bezoek. Omdat de groepen 5 tm 8
druk zijn met surprise zullen de Sint en de pieten hen in de klassen bezoeken.
De cadeaus zijn al besteld en ingepakt. De oudere kinderen moeten zelf nog even flink aan
de knutsel. Zodra de Sint in het land is zullen we lootjes trekken. Het is fijn als de kinderen
het lijstje dan al klaar hebben. De kinderen krijgen €7,50 van de OR. Dit hele bedrag moet
opgaan aan het cadeau. Hierover later meer want de Sint heeft ons een speciale brief
toegezegd.

Agenda:

2 november Nationaal Schoolontbijt + maandviering

3 november Inloopkwartier
Dankdag gewas en arbeid

4 november Middag vrij

5 november Zwemmen 5/7

10 november Uiterlijke inleverdatum Schoenendoosactie
Intekenlijst gesprekken wordt verstuurd

12 november Zwemmen 6/8

(op of rond) 16 november Techniek 2

17 november Spreekmoment ‘welbevinden &
betrokkenheid’

19 november Studiedag: kinderen vrij

23 november Spreekmoment ‘welbevinden &
betrokkenheid’

26 november Zwemmen 5/7

29 november Viering 1e advent

3 december Sinterklaasfeest
School tot 12 uur; middag vrij


