
 

 
 
  maandbrief november 2021 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Aan het begin van de maand november hebben we de volgende mededelingen voor u. 
 
Start- en ambitiegesprekken. 
In oktober waren de start- en ambitiegesprekken. We zijn blij dat we de ouders fysiek 
konden ontmoeten. Het waren in alle groepen positieve en opbouwende gesprekken.  
Vanaf groep 6 waren ook de leerlingen aanwezig tijdens deze gesprekken. We hebben hun 
aanwezigheid en meepraten als zeer waardevol ervaren.  
 
Evaluatie Kinderboekenweek. 
In oktober is er veel aandacht besteed aan de Kinderboekenweek.  
Ter afsluiting van de Kinderboekenweek was er boekenverkoop door boekhandel Schouten 
uit Strijen. Er is voor € 1140,76 boeken verkocht. Een geweldig bedrag. Daarnaast heeft elke 
groep voor € 75,- boeken gekocht voor de groepsbibliotheek. Dit bedrag is de groepen 
geschonken uit de gelden van het overblijfteam. We bedanken hen voor deze gift. 
Herinnering: Voor de herfstvakantie heeft boekhandel Schouten een boekenbeurs gehouden 
in ons speellokaal. De boeken konden contant of met pin worden betaald. 
Achteraf is gebleken dat een tweetal betalingen zijn mislukt. Er staat nog een rekening open 
van 33,97 euro. Wilt u kijken op deze betaling op u betrekking heeft en dit bedrag alsnog 
overmaken naar boekhandel Schouten? b.v.d. 
Banknummer: NL 26 ABNA 0478273142 t.n.v. boekhandel Schouten. 
 
Inloopmorgen. 
Vijf keer per jaar houden we een zgn. inloopmorgen. De kinderen komen deze morgen vanaf 
8.15 uur met hun (groot)ouders in de groepen en laten de bezoekers hun schriften zien en 
vertellen over hun werkzaamheden. De inloopochtenden zijn aan het begin van de 
schooldag van 8.15 uur tot uiterlijk 8.45 uur. De volgende inloopmorgen is op 
dinsdagmorgen 23 november a.s. U bent van harte welkom!  
 
Samen ontbijten geeft energie. 
We doen dit jaar opnieuw mee met Het Nationaal Schoolontbijt. Op vrijdag 5 november 
ontbijten de leerlingen op school. De doelstelling van dit ontbijt is dat kinderen, ouders en 
leerkrachten het belang van een goed ontbijt ervaren. Het thema van dit jaar is: ‘Altijd een 
gezond ontbijt’ 
De kinderen zorgen zelf voor een bord, bestek en beker, s.v.p. voorzien van naam en graag 
meegeven in een plastic tas, zodat deze na gebruik weer vies in deze tas gedaan kunnen 
worden. Er wordt alleen bruin brood/broodjes (en krentenbollen) in het ontbijtpakket 
geleverd. Lust/mag uw kind geen bruin brood, wilt u dan wat wit brood in een trommeltje 
meegeven? Allergieën s.v.p. doorgeven aan de groepsleerkrachten! B.v.d. 
 
Dankdag voor gewas en arbeid. 
Op woensdag 3 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. 
Tijdens de lessen uit Kind op Maandag zullen we deze dag aandacht besteden aan deze 
bijzondere dag. 
 
Verjaardagen. 
Op donderdag 4 november a.s. is juf Mariëlle Kwakernaat jarig. Alle leerkrachten vieren hun 
verjaardag met de leerlingen op woensdag 22 juni 2022. 
 



 
Week van de Mediawijsheid (5-12 november). 
Het afgelopen jaar zijn we massaal online gegaan. We ervaren veel plezier en gemak van 
ons gebruik van online media. We werken en leren op afstand en houden contact met familie 
en vrienden. Maar de online wereld staat ook onder druk, bijvoorbeeld door haat, nepnieuws 
en cybercriminaliteit. Hoe ervaar jij sociale media? Voel jij je er verbonden en veilig? En hoe 
denk jij dat we het online samen sociaal kunnen houden? 
De Week van de Mediawijsheid heeft dit jaar als thema: Samen Sociaal Online. In alle 
groepen staan we deze week stil bij wat we écht belangrijk vinden in de online wereld.  
 
Week van respect (8-12 november). 
Jaarlijks ontwikkelt de Respect Foundation een actuele themales speciaal voor de Week van 
Respect. Dit jaar de les: Echt?! Deze les gaat dit jaar over de grote vraag: Wat is 'echt' 
eigenlijk? Tegenwoordig worden we overspoeld met informatie. Zowel online als offline. Hoe 
vind je je weg in deze jungle van stemmen, bronnen en waarheden?  
Echt roept ECHT veel vragen op! We gaan in alle groepen op ontdekking welke 
verschillende mogelijkheden er allemaal zijn. Want, hoe gek het ook klinkt, wat voor jou echt 
is, is dat niet automatisch voor een ander. 
Tijdens deze les maken we ook gebruik van het aanbod van Kwink.  
 
Sinterklaas. 
Op zaterdag 13 november a.s. komt Sinterklaas weer naar Nederland. 
De kinderen van groep 1 t/m 4 krijgen van Sinterklaas een cadeau aangeboden.  
De leerlingen van groep 5 t/m 8 maken voor elkaar een surprise en kopen voor elkaar een 
kleinigheid. Ze trekken op woensdag 17 november de lootjes voor het sinterklaasfeest.  
Voor deze datum maken de leerlingen van de bovenbouw een verlanglijstje waarop wensen 
staan die max. € 8,00 kosten.  
We vieren het Sinterklaasfeest met elkaar op vrijdag 3 december. In de weken voor het 
Sinterklaasfeest op school, mogen de kinderen van de onderbouw hun schoen zetten en is 
er pietengym. De pietengymnastiek is voor alle groepen op dinsdag 30 november tijdens de 
gymles. Op 30 november mogen de leerlingen van groep 1 t/m 5 hun schoen zetten. 
Woensdag 1 december is de schoen -hopelijk- gevuld. Meer informatie onder de invulling 
van het sinterklaasfeest volgt z.s.m.  
 
Kind op Maandag. 
In de komende weken wordt aandacht besteed aan de volgende Bijbelverhalen: 
Week 43 (25/10 - 29/10) – Zie je mij?  
Genesis 37: 1-36 en 39: 1-6  
Jozef heeft dromen waarin alles om hem draait en hij pronkt met een mooie jas. Ziet 
iedereen hem wel? Later gooien zijn broers hem in een put. Wie ziet hem daar? En wie ziet 
hem als hij als slaaf naar Egypte wordt gebracht? 
Week 44 (01/11 - 05/11) – Hier droom ik van  
Genesis 39: 7-23, 40: 1-23 en 41: 1-8  
In Egypte komt Jozef terecht in het huis van Potifar. Het gaat goed, hij krijgt een belangrijke 
positie. Maar dan wordt de vrouw van Potifar verliefd op hem. Als Jozef haar afwijst, komt hij 
in de gevangenis terecht. Hij legt de dromen van zijn medegevangenen uit. Daarna heeft de 
farao een droom. Wie zou kunnen uitleggen wat de dromen van de farao betekenen? 
Week 45 (08/11 - 12/11) – Jij hebt talent  
Genesis 41: 9-57 en Genesis 42  
Jozef legt de dromen van de farao uit: na zeven jaren van overvloed komen zeven jaren van 
hongersnood. Hij krijgt zelf de opdracht om zijn goede plannen uit te voeren. De 
hongersnood slaat ook toe in Kanaän, waar Jozefs vader en broers wonen.  
De broers gaan naar Egypte omdat ze gehoord hebben dat daar graan is. 
Week 46 (15/11 - 19/11) – Kan ik je vertrouwen?  
Genesis 43: 1-34 en 44: 1-13  
Jozef heeft zijn broers gezegd dat ze alleen terug mogen komen als de jongste broer 
Benjamin mee komt. Zo staan uiteindelijk alle broers bij elkaar. Kunnen ze elkaar 
vertrouwen? Jozef laat een zilveren drinkbeker in de bagage van zijn broers verstoppen en 
beschuldigt hen van diefstal. 



 
Week 47 (22/11 - 26/11) – Is het nu goed?  
Genesis 44: 14-34 en Genesis 45 en 46  
Er is iets veranderd bij de broers: ze staan in voor hun jongste broertje Benjamin. Jozef huilt 
en maakt zich bekend. Hij heeft zijn broers vergeven en vraagt hen om in Egypte te komen 
wonen. 
 
Muziekles. 
Op 8 en 22 november hebben de groepen weer een muziekles van meester Damian. 
De kinderen en wij zijn zeer enthousiast over deze lessen! 
 
Verkeer op Seef. 
In november zijn er weer een tweetal praktische verkeerslessen. 
Op woensdag 10 november heeft groep 4/5 een verkeersles en op vrijdag 12 november de 
groepen 1/2 en 3. Alle lessen staan in het teken van de educatieve wandelroute. 
 
Techtiekfestival groep 8. 
Op donderdagmiddag 4 november heeft groep 8 een techniekfestival. 
Dit festival vindt plaats bij van Rennes in Klaaswaal. De leerlingen nemen deze middag deel 
aan 3 workshops. Groep 7 wordt deze middag opgevangen bij groep 6. Groep 6/7 heeft 
deze middag gymnastiek. Meer informatie ontvangt groep 7/8 via de weekbrief. 
 
Vergadering ouderraad. 
De ouderraad vergadert op 17 november a.s., aanvang 19.30 uur. 
De oproep om nieuwe leden voor de ouderraad heeft gelukkig een aantal nieuwe 
(hulp)ouders opgeleverd. We zijn hier erg blij mee. We heten deze dames van harte welkom. 
Hun namen zijn: Wieke Schot (moeder van Guus en Eefje) en Jorinda Mes-Hutten (moeder 
van Evy). 
 
Medezeggenschapsraad. 
Het verslag van de vergadering van de medezeggenschapsraad van 12 juli 2021 is te lezen 
op de website bij Ouders - Medezeggenschapsraad - Algemeen. 
Na het schooljaar 2021-2022 zullen 2 ouders de MR verlaten, omdat hun (jongste) kinderen 
onze school verlaten. We hebben voor het schooljaar 2022-2023 dus 2 vacatures in de 
oudergeleding van onze MR. We vragen ouders -met nadruk- na te denken over toetreding 
tot de oudergeleding m.i.v. het komende schooljaar. Van harte welkom! 
Voor vragen en informatie kunt u altijd bij de huidige leden terecht. 
In januari 2022 kunnen ouders met belangstelling voor de MR zich kandidaat stellen voor de 
oudergeleding. Indien meer dan 2 ouders zich aanmelden voor de MR zullen we in februari 
2022 verkiezingen uitschrijven. Als maar 2 ouders zich aanmelden worden er geen 
verkiezingen gehouden. 
Ouders die na de zomervakantie in de MR komen, mogen vanaf maart 2022 als ‘gast’ de 
vergaderingen bijwonen, zodat zij zich kunnen ‘inwerken’ in onze MR.  
 
Afwezigheid leerkrachten.  
Af en toe zijn leerkrachten afwezig wegens een vergadering, studieverplichtingen of andere 
reden. Afwezigheid van leerkrachten worden medegedeeld via de weekbrief van de 
betreffende groep. 
 
Schoolreizen 2022. 
De schoolreizen hadden we gepland op vrijdag 3 juni 2022. Dit is echter de vrijdag voor de 
pinkstervakantie. Na een schoolreis zijn we meestal laat terug en omdat sommige ouders 
met Pinksteren graag een lang weekend weggaan, hebben we op verzoek van enkele 
ouders de datum gewijzigd. Alle schoolreizen zullen nu plaatsvinden op vrijdag 20 mei 2022. 
Groep 1 t/m 3: Plaswijckpark - Rotterdam 
Groep 4 t/m 6: Archeon - Alphen a.d. Rijn. 
Groep 7/8 is deze dag vrij. 
 
 



 
Aanschaf Parro. 
Sinds enkele weken maken we gebruik van de pilot Parro (binnen Parnassys). We hebben -
na evaluatie en enthousiaste reacties van collega´s en ouders- besloten Parro definitief aan 
te schaffen. Binnen Parro kunnen o.a. foto’s en berichten van activiteiten snel met betrokken 
ouders van een groep worden gedeeld. Ouders van bijv. groep 3 kunnen alleen foto’s van 
groep 3 bekijken en bewaren. Parro is dus een ‘gesloten’ groep voor het leerjaar van uw 
kind. We vertrouwen erop dat deze foto´s door ouders niet verder worden verspreid.  
Als u niet wilt dat foto’s van uw kind via Parro worden gedeeld, verzoeken wij u dit uiterlijk  
15 november, via onderstaand formulier kenbaar te maken aan de directie. Bij geen reactie 
voor deze datum, gaan wij ervan uit dat u toestemming geeft voor het plaatsen van foto’s 
van uw kind in Parro. 
 
Iedereen een goede en gezonde maand toegewenst! 
 
Met vriendelijke groet,  
mede namens de collega’s, 
Steven van Schaik. 
 
 
 
 
 
 
 
Naam : ………………………………………………………. 
 
 
ouder van  
 
 
……………………………………………………….   groep ………………. 
 
 
 
 ……………………………………………………….   groep ………………. 
 
 
 
 ……………………………………………………….   groep ………………. 
 
 
 
……………………………………………………….   groep ………………. 
 
 
geeft geen toestemming voor het plaatsen van foto’s van zijn/haar kind(eren) in Parro. 
 
s.v.p. inleveren: uiterlijk 15 november a.s. 
b.v.d. 
 
Handtekening: 
 
 
 
……………………………………………….. 


