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Twee dagen geen les voor groep blauw 

Sommigen van u hebben het wellicht wel of misschien ook niet gemerkt, maar afgelopen 
dinsdag en donderdag konden de leerlingen van groep 1-2 blauw niet naar school. Dit pro-
bleem ontstond door een leerkrachten-tekort. Door de afwezigheid van enkele personeelsle-
den ivm zorgverlof en ziekte, was er op dinsdag en donderdag geen vervanging voor de 
groep aanwezig. Op maandag, woensdag en vrijdag hebben we andere collega’s bereid ge-
vonden om extra te komen werken, maar op de dinsdag en donderdag konden wij helaas 
niets regelen. De leerlingen moesten daarom, tot onze spijt, noodgedwongen thuis blijven. 
Mede dit is één van de redenen dat wij, als voltallig schoolteam, wederom gestaakt hebben 
op woensdag 6 november j.l. Het is domweg niet oké dat er onvol-
doende leraren voorradig zijn om Nederlandse kinderen goed on-
derwijs te geven. Dit tekort, dat nu al ernstig voelbaar is op de 
werkvloer, zal de komende jaren alleen maar toenemen en steeds 
ernstiger vormen gaan aannemen. Wij vragen uw begrip.  

Doosjes, eierdozen en toiletrolletjes Herhaalde oproep!!!! 

Via MSI heeft u deze week het oudertevredenheidsonderzoek ontvangen. Wij hopen dat u 

dat allen voor ons in wilt vullen. Wij vinden het belangrijk dat ouders tevreden zijn over on-

ze school en over ons onderwijs. Dat kunt u kenbaar maken door het invullen van de ouder-

tevredenheidspeiling. Door uw feedback weten wij waaraan wij kunnen werken om ons on-

derwijs aan uw kinderen nog beter vorm te geven en nog beter te verzorgen. Gelukkig zijn 

onze resultaten op de Cito eindtoets al jaren achtereen goed, maar dat neemt  niet weg dat 

we het altijd nóg beter kunnen doen.  

Schoolgruit gestart 

Deze week hebben alle leerlingen weer voor de eerste keer fruit 
op school gekregen. Op woensdag hadden we heerlijke suiker-
meloen, op donderdag verse ananas en op vrijdag een heerlijk 
appeltje. Het tussendoortje kan op deze dagen thuis blijven. U 
hoeft voorlopig alleen op de maandag en dinsdag een tussen-
doortje mee te geven.  

Juf Belinda dankt iedereen die de afgelopen periode doosjes, eierdozen en toiletrolletjes 
heeft gespaard. Op dit moment zijn alleen nog eierdozen en toiletrolletjes nodig. Doosjes 
etc. zijn er nu voorlopig weer voldoende. 

Geslaagd voor het dilpoma blind typen in groep 8 

Supertrots zijn wij op Leo, Ning, Salim, Claudia en Rishuneldy van groep 8 die vandaag, na 
slechts 11 lessen, hun diploma ‘blind typen’ op school hebben behaald. Zo snel slagen voor 
het type-diploma in groep 8 hebben wij tot op heden nog niet eerder mee gemaakt. Ning be-
haalde ’blind’ zelfs een snelheid van meer dan 300 aanslagen per minuut, een ongekend aan-
tal!!! Deze kinderen hebben heel netjes, zoals steeds afgesproken, meerdere keren per week 
thuis geoefend. Met als gevolg dit prachtige resultaat. Wij feliciteren 
deze kinderen van harte. Naast deze vijf leerlingen zijn er nog meer 
leerlingen die tegen het gewenste aantal aanslagen per minuut aan 
zitten. Draagt u er dus thuis zorg voor dat uw kind regelmatig oefent. 
Dan hopen wij binnenkort meer van dit soort positieve berichten te 
plaatsen.  



 

Gevonden/verloren voorwerpen 

 

Voorstelling groep 7 en 8 

In de hal bij de entree van de school, naast het kantoor van juf Er-
na, staat een tafel met de gevonden/verloren voorwerpen van de 
afgelopen weken. Wanneer uw zoon/dochter in de afgelopen perio-
de op school iets is kwijt geraakt, komt u dan even langs om op de 
tafel te kijken of uw spullen er tussen liggen. De voorwerpen zullen 
de komende week blijven liggen. Aan het eind van de volgende 
week, zullen wij de tafel leeghalen. Wanneer uw zoon/dochter spul-
len tijdens het gymmen in het Piet Vinkcentrum is vergeten, kunt u 
hiervoor navraag doen bij meester Roger in de gymzaal.  

Op dinsdag 12 november vond er in de ochtend  de dansvoorstelling #PEST voor de groe-
pen 7 en 8 plaats in de speelzaal op onze school.  

Choreografen Thom Stuart en Rinus Sprong van De Dutch Don’t Dance Division werden 
vroeger vreselijk gepest. Pesten is van alle tijden en daarom besloten de choreografen over 
dit actuele onderwerp een dansvoorstelling voor scholen te maken. #PEST begint met een 
grillige, verrassende en ontroerende choreografie en focust zich op het de laatste jaren zo 
toegenomen cyberpesten. Tijdens de dynamische dansvoorstelling zien we telkens hoe één 
van de dansers aan het kortste eind trekt en slachtoffer wordt van pestgedrag.  

Zowel leerkrachten als leerlingen waren erg on-
der de indruk van de voorstelling en het thema 
waar de voorstelling over ging.  

Sinterklaas 

Fijn weekend voor iedereen!!! 

Morgen komt Sinterklaas met zijn Pieten weer aan in Nederland. Een 
groepje ouders heeft onder begeleiding van juf Belinda vanmiddag de 
school in Sinterklaassfeer versierd. Wij bedanken deze ouders hartelijk 
voor hun inspanningen. In de groepen 5 t/m 8 zijn de lootjes getrokken 

en gaan de leerlingen de komende dagen thuis 
aan de slag met het maken van een mooie sur-
prise met gedicht. Op donderdag 5 december 
vieren wij het Sinterklaasfeest op school. De 
school is die dag om 12.00 uur uit. Alle leerlingen 
zijn die dag vanaf 12.00 uur vrij. Vrijdag 6 de-
cember is een studiedag voor alle leerlingen. De-
ze dag is de school voor alle leerlingen gesloten.  


