
 

 

 

Nieuwsbrief  

november 2022 

 

 

Beste ouders en verzorgers, 

In deze nieuwsbrief praat ik u bij over: 

• Vergroenen schoolplein 

• Afscheid juf Judith 

• Methode Engels 

• Leerlingenraad 

• TOT  

• Oproep oud papier 

Vergroenen schoolplein 

De komende weken zullen er weer stappen gezet worden om ons schoolplein verder te vergroenen! 

Wij zijn erg blij met de ouders die de handen uit de mouwen gaan steken. Morgenmiddag wordt er 

een start gemaakt. Zaterdag 12 november en 19 november komt een tegelbank en er worden 

plantvakken aangelegd. Op vrijdag 25 november zullen ook de kinderen de handen uit de mouwen 

steken en helpen bij het planten van struiken. We zijn blij dat ons schoolplein zo een betere plek 

wordt voor de leerlingen om te spelen en te leren, maar ook voor insecten en kleine dieren. 

Aankomende vrijdag zal er al grond gestort worden op de parkeerplaats bij de school. Vanaf 14.30 

uur kunnen de parkeerplaatsen niet meer worden gebruikt. Dit is met name voor ouders die 

kinderen komen ophalen bij de buitenschoolse opvang van belang.  

Heeft u zin en tijd om mee te helpen? De ouderraad hoort graag van u! 

Afscheid Juf Judith 

We hebben afscheid genomen van juf Judith. Zij gaat met haar gezin emigreren naar Curaçao. Dit is 

een prachtige kans voor haar en haar gezin! Wij wensen haar alle goeds toe. Gelukkig hebben we in 

groep 7 de vervanging goed kunnen regelen. 

Engels 

Dit schooljaar nemen we onze werkwijze voor Engels onder de loep. We zijn de afgelopen jaren erg 

zoekend geweest in de werkwijze en de methode voor Engels. We zijn niet helemaal tevreden over 

de manier waarop we dit nu aanbieden. We willen Engels graag gerichter aanbieden passend bij de 

leerlingen van nu. In het basisonderwijs gaat het bij het onderwijs in de Engelse taal vooral om 

mondelinge communicatie en om het lezen van eenvoudige teksten. Het schrijven beperkt zich tot 

het kennismaken met de schrijfwijze van een aantal, vaak voorkomende Engelse woorden. Ook leren 

kinderen om woordbetekenissen en schrijfwijzen van woorden op te zoeken met behulp van het 

woordenboek. Dit is in kerndoelen beschreven. We hebben met het team afgesproken dat we aan 

het eind van dit schooljaar een goede methode en werkwijze voor groep 7-8 hebben uitgekozen. De 



ervaringen daarbij in groepen 7 en 8 van dit jaar spelen daarbij natuurlijke een belangrijke rol. Ook 

de ervaringen in de brugklas nemen wij mee. In de lagere groepen laten we de leerlingen op een 

speelse manier kennismaken met de Engelse taal. U kunt hierbij denken aan het aanleren van een 

Engels liedje of het leren begroeten van elkaar in het Engels. 

Leerlingenraad 

 

Graag stel ik aan u voor de leerlingen uit de 

leerlingenraad. In de leerlingenraad zitten 

leerlingen uit groep 5 tot en met 8. In iedere 

groep zijn er twee leerlingen gekozen. De 

leerlingenraad komt om de paar weken bijeen 

met juf Marijke om dingen te bespreken. De 

ene keer komt de leerlingenraad met 

onderwerpen en soms komt het team of juf 

Marijke met onderwerpen. De leerlingenraad is 

er om mee te denken en te overleggen over de 

zaken die op school gebeuren. De 

leerlingenraad koppelt informatie weer terug 

naar de groepen. 

 

 

 

 

TOT 

Dit jaar hebben  we een nieuwe invulling van de TalentOntdekTijd (TOT), dit was voorheen 

Talentwerktijd. Tijdens TOT wordt gewerkt aan de doelen voor kunstzinnige en culturele vorming. In 

de groepen 3 tot en met 8 werken de leerlingen in verschillende samenstellingen samen. Er wordt 

gewerkt aan muziek, beeldende vorming, dans, drama en cultureel erfgoed. De middagen worden 

per periode wisselend op de woensdagmiddagen of vrijdagmiddagen georganiseerd. Zo worden cycli 

(3 lessen) door verschillende leerkrachten gegeven. Daarnaast zoeken we samenwerking met 

verschillende organisaties om deze lessen te geven. In deze periode krijgen de leerlingen van groep 

3-4-5 bijvoorbeeld muziekles van meester Maarten van Cultuurklik en er zijn nog veel mooie 

initiatieven gepland. De eerste ervaringen van dit schooljaar zijn positief! 

Oud papier 

Op 24 november en 29 december haalt De Singelier het oud papier op. Er wordt nog gezocht naar 

mensen die meehelpen. De ouderraad hoort graag van u. 

 

Data: 

Margemiddag vrijdag 25 nov 
 

Groep 1-4 vrij 
 

Margemiddag maandag 5 dec Groep 1-4 vrij 



 

LOL- gesprekken (leerling-ouder-leerkracht) 
 

Week 48 (28 nov -2 dec) 
 

Sinterklaasviering 
 

Maandag 5 december 
 

Kerstviering 22 december (’s avonds) 
 

Kerstvakantie Vanaf vrijdagmiddag 23 december 12.00 t/m 
8 januari 2023 

 

 

Met vriendelijke groet, namens het team 

Marijke Moen 

 

 

 

 


