
 

Nieuwsbrief 07 

Week 49 en 50 29 november t/m 13 december 

 

In deze nieuwsbrief o.a.: 

• Sinterklaasfeest 

• Themakrant 

• Ouderkamer 

• Persoonlijk nieuws 

• Brede schoolactiviteiten 

• Nieuws uit de peuterspeelzaal 

• Hallo muziek 

 

SINTERKLAASFEEST 
Beste ouder(s)/verzorger(s) 

Het is ons ter ore gekomen dat Sinterklaas ook dit jaar onze school 
zal bezoeken. Wij verwachten hem op 5 december. De feestelijk 
onthaal van Sint en zijn pieten begint om half 9. Als u het leuk vindt om te blijven kijken, dan bent u 
van harte uitgenodigd om op het schoolplein te blijven. 

Sint blijft de hele dag op school en zal aan elke klas een bezoekje brengen.  
Voor de groepen 1 tot en met 5 neemt hij cadeaus mee.  
In groep 6 tot en met 8 maken de kinderen traditiegetrouw een surprise voor elkaar. 

Omdat de verjaardag van Sinterklaas geen gewone dag is, zijn er een aantal wijzigingen in het 
gymrooster gemaakt. 
 
Groep 8 gymt deze donderdag niet 
Beide groepen 6/7 gymmen in de ochtend 
Beide onderbouwgroepen hebben in de middag Pietengym 
Beide groepen 4/5 hebben ook Pietengym in de middag 
 
We zien u graag op het plein op 5 december. 

 
THEMAKRANT 
Om u te informeren over wat er in de klas gebeurt is er de themakrant. Middels deze krant nemen 
we u mee in de thema’s. Zo bent u op de hoogte van wat de bedoeling bij een thema is. Bij deze 
nieuwsbrief vindt u het vierde exemplaar, met daarin informatie over: 
Groep OBA - Thema ‘Wij werken in de bakkerij’. 
Groep 4-5A - Thema ‘Wij openen een theesalon’. 
Groep 6-7B - Thema ‘Wij onderzoeken de verschillende levensovertuigingen’. 
Groep 8  - Thema ‘Wij onderzoeken de verschillende levensovertuigingen’. 

KALENDER 
29-11 Nieuwsbrief 
05-12 Sinterklaasfeest 
09-12 MR-vergadering 
13-12 Nieuwsbrief 
16-12 Presentatie Hallo muziek 
18-12 Kerstmaaltijd 
19-12 Kinderkerstviering op  

school 
20-12 laatste schooldag 2019 
21-12 kerstvakantie 
 



 
OUDERKAMER  
Afgelopen 20 november hebben we met een kleine groep ouders om 
tafel gesproken over inzet en werkhouding. Dit was het 
gespreksonderwerp van de ouderkamer. Aanbod kwam onder andere 
de aanpak in de klas en de ondersteuning van thuis. We hebben 
gesproken over de mindset, het leren van fouten maken en welke 
ondersteuning biedt je nou wel of niet. Het is maatwerk, het ene kind 
moet meer geholpen worden, terwijl een andere kind voldoende heeft 
aan een stimulerende opmerking. Duidelijk is wel dat ouders en school 
elkaar kunnen versterken op dit vlak. Ik heb het als een prettig gesprek 
ervaren, waarbij we meer van elkaars aanpak te weten zijn gekomen. 
Het is goed om zo onderwerpen met elkaar te bespreken. We hopen bij 
de volgende bijeenkomst op een goede respons. Onderwerpen voor de 
ouderkamer kunnen te allen tijde worden aangedragen op school. 
Binnenkort leest u wanneer de volgende ouderkamer wordt 
georganiseerd. 
 

 
 
TINY 
Vorige week donderdag 20 november is Tiny Rozemeijer onverwacht overleden. Tiny is 
jarenlang vrijwilliger geweest bij ons op school, als TSO-medewerker. Ze heeft veel van 
onze kinderen tijdens de overblijf begeleid. Tot drie weken geleden was ze een vaste 
kracht tussen de middag. We gaan haar inzet voor onze school missen. We wensen de 
familie veel sterkte met dit verlies. 

 
 
DUUK 
We kregen afgelopen week ook vrolijk nieuws op school. Juf Mandy is bevallen 
van een zoon. Op vrijdag 15 november kwam deze nieuwe wereldburger ter 
wereld. 
 

 
 

JUF CARLA 
Wellicht is het u opgevallen dat juf Carla afwezig is. Na de drukte en spanning van de start van het 
schooljaar moet ze even afstand nemen. Dat betekent dat ze momenteel niet inzetbaar is op school. 
Haar taken worden voorlopig intern verdeeld en opgevangen. We hopen dat ze spoedig hersteld, 
zodat ze haar werk op Octant weer spoedig kan oppakken. 

  



 
 
BREDE SCHOOLACTIVITEITEN 
Vanaf de kerstvakantie start een nieuwe ronde brede 
schoolactiviteiten. Samen met Tinteltuin en Ayundo 
vormen we de brede school coalitie Waterrijk. De 
activiteiten zijn voor inschrijving opengezet.  
U vindt de link naar GRAS op de website onder 
onderwijs / extra activiteiten. 
 

Musical 

 

Ma 15.30 -17.00  
13-01 t/m 23-03 

Spelen zingen en dansen. In en korte cursus speel, dans, 
zing je en maak je een minivoorstelling waar iedereen 
naar mag komen kijken. 

gr. 6-8 

 

Schaken 

 

Do 15.30 – 16.30 
09-01 t/m 05-03  
 

Schaken is een eeuwenoud spel en iedereen kan het 
leren! Het is een strategisch spel, waarbij tactiek heel 
belangrijk is. Het is goed voor de ontwikkeling van de 
creativiteit, rekenkunde en het krijgen van inzicht. 
Daarnaast leren de kinderen de partij analyseren en 
praten zij erover. Het is niet alleen een fantastisch spel, 
dat veel plezier brengt maar het is ook ontzettend 
leerzaam. Geschikt voor beginners en gevorderden. 

Gr. 5-8 

Circus 

 

Ma 15.30 – 16.30  
06-01 t/m 10-02 

Tijdens deze lessen worden de kinderen meegenomen in 
de circus wereld. Hier leren zij niet alleen activiteiten uit 
te voeren door goed samen te werken maar krijgt iedere 
leerling de kans om zijn eigen talent te laten zien. Iedere 
les zal er gewerkt worden naar de eindshow toe. Deze 
eindshow wordt aan het eind van de lessenreeks 
uitgevoerd voor de nieuwsgierige ouders 

Gr. 4-6 

Musical 

 

Do 15.30 – 17.00 
06-02 t/m 23-04 

Spelen zingen en dansen. In en korte cursus van 6 lessen 
speel, dans, zing je en maak je een minivoorstelling waar 
iedereen naar mag komen kijken. 

Gr. 3-5 

 

Kleutergym 

 

Ma 15.30 – 16.30 
20-01 t/m 16-03 

Het doel van deze lessen is om de kleuters te leren 
omgaan met hun eigen lichaam en te ervaren hoe het is 
om te bewegen. De kinderen die al jong plezier ervaren 
in bewegen, zullen later ook eerder een sport beoefenen 
en een gezondere leefwijze hebben (Bisseling, 2015). 
Plezier in bewegen is de basis voor de rest van het 
bewegingsonderwijs. De kleuters krijgen tijdens de 
activiteit voldoende prikkels zodat zij nieuwe motorische 
vaardigheden ontwikkelen. 

Gr. 1-3 

 
In de planning staat nog you can dance voor groep 3-5 

 

 
  



HALLO MUZIEK 

Maandag 16 december is de presentatie van Hallo Muziek gepland 
van groep 4 t/m 6. Tijdens een schoolconcert laten de kinderen hun 
vorderingen op gebied van zang horen. Het schoolconcert begint om 
14.00 uur. De ouders van de kinderen uit de betreffende groepen zijn 
van harte uitgenodigd. 

De open lessen van de onderbouwgroepen zijn aan het eind van het 
jaar ingepland. 

 

NIEUWS UIT DE PEUTERSPEELZAAL 
De afgelopen weken hebben de peuters van de Heidebijtjes 
hard gewerkt aan het thema herfst. 
Het lokaal was helemaal in herfst sfeer. Kinderen namen 
spullen mee uit het bos, de groene blaadjes in  de boom 
werden rood, geel, oranje en bruin geschilderd en vielen naar 
beneden, de paddenstoelen kwamen tevoorschijn en de 
egeltjes danste in het rond. Herfst wat ben je mooi! 
 
Groetjes Kelsey en Priscilla 
 
 

 

 
 


