
 

Nieuwsbrief 05 

Week 45 en 46 15 november t/m 29 november 

 

In deze nieuwsbrief o.a.: 

• Ouderkamer   

• Themakrant 

• Versierd  

• Surprisewinkel 

• Brede schoolactiviteiten 

• Nieuws uit de peuterspeelzaal 

 

 
OUDERKAMER  
De eerst volgende bijeenkomst op 20 november a.s. willen we 
met u in gesprek over werkhouding. Het is belangrijk binnen het schoolse leren. Hoe stimuleer en 
ondersteun je de werkhouding bij de kinderen. Aan de hand van enkele stellingen willen we hierover 
met u gesprek gaan. De bijeenkomst is gepland op 20 november van 8.35 uur tot ongeveer 9.05 uur. 
 
Als u een over een onderwerp op school in gesprek wilt kunt u deze altijd aandragen. 

 
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 derde exemplaar, met daarin informatie over: 
 
Groep OBB - Tussenthema ‘herfst’. 
Groep 4-5B - Thema ‘Wij openen een theesalon’. 
Groep 6-7A - Thema ‘Wij onderzoeken de verschillende levensovertuigingen’. 
 
VERSIERD 
Gisteravond is de school helemaal in Sinterklaassfeer gebracht. Het ziet er 
fantastisch uit. Morgen zet, als alles goed gaat, Sinterklaas weer voet aan 
land. Het mag duidelijk zijn dat hij op Octant van harte welkom is. Hij heeft al 
laten weten dat hij op 5 december op school langs komt. We willen iedereen 
die geholpen heeft van hartelijk danken. We hopen op een gezellige en 
sfeervolle feestmaand. 
 

  

KALENDER 
15-11 Nieuwsbrief 
18-11 Excursie groep 6/7 A en 8 
19-11 OR-vergadering 
20-11 Ouderkamer 
20-11 Surprisewinkel (12.15 -13.15) 

21-11 Excursie groep 6/7 B 
25-11 Studiedag kinderen vrij 
29-11 Nieuwsbrief 
 



STUDIEDAG 
Maandag 25 november is er een studiedag met het team. De kinderen zijn deze 
dag vrij.  Tijdens de studiedagen werkt het team op school aan de kwaliteit van ons 
onderwijs. 

 
SURPRISE-MATERIALEN-WINKEL  
Nog even en het is alweer zover: Sinterklaas! Op donderdag 5 december 
vieren we het Sintfeest met de hele school. Natuurlijk komt ook Sint zelf 
ons verblijden met een bezoekje. De kinderen van groepen 6, 7 en 8 
maken net als ieder jaar een surprise voor elkaar.  
 
Na het succes van vorig jaar komt er ook dit jaar eenmalig een “surprise-
materialen-winkel” in de hal op school. De kinderen kunnen hier gratis 
materialen halen om hun surprise mee te maken. De enige voorwaarde is 
dat zij wel al een idee voor een surprise moeten hebben. School zorgt 
voor papier en karton en wij willen u graag vragen om andere (rest-) 
materialen voor in de surprise-winkel te verzamelen.  
 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:  
- dozen in allerlei formaten  

- wc- en keukenrollen  

- opvulmateriaal (van een breekbare bestelling bijvoorbeeld)  

- etc.  

De schone en droge materialen kunt u in de hal op school, tegenover het blauwe bankje, neerzetten.  
 
Surprise-winkel: Woensdag 20 november, van 12:15 - 13:15 uur in de hal van de school.  
Gratis voor alle kinderen uit groepen 6, 7 en 8 met een surprise idee.  
Alvast bedankt namens alle surprise-knutselaars. 
 
BREDE SCHOOLACTIVITEITEN 
Vanaf de kerstvakantie start een nieuwe ronde brede 
schoolactiviteiten. Samen met Tinteltuin en Ayundo 
vormen we de brede school coalitie Waterrijk. De 
komende periode zullen de activiteiten voor inschrijving 
worden opengezet. Dat geldt inmiddels voor musical 
voor de bovenbouw. 
 

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 

 
Andere activiteiten die in de planning staan zijn: 
- Circus voor groep 4-6 

- You can dance voor groep 3-5 

- Schaken voor groep 5-8 

- Kleutergym voor groep 1-3 

 



 
NIEUWS UIT DE PEUTERSPEELZAAL 
Wat is er hard gewerkt aan de lampionnen bij peuteropvang de 
Heidebijtjes! Er zijn niet alleen prachtige Heidebijtjes gemaakt 
door de peuters, maar er zijn ook hele mooie creaties gemaakt 
door de ouders.  
 
De peuters hebben op de groep een bijtje geknutseld en op 
woensdag avond zijn de ouders hard aan de slag gegaan om de 
lampion helemaal af te maken met een creatie uitgezocht door 
de kinderen.  
 
Groetjes Kelsey en Priscilla 
 
 

 

 
 


