
 

 

Beste ouder, verzorger, 

Nieuws opvang 

Na de zomervakantie zijn we begonnen met het logeren met Puk. De kindjes van de kinderdagopvang 
nemen Puk om de beurt mee naar huis om bij hem zijn tandjes te mogen poetsen, pyjama aan te 
doen en hij mag overal mee naartoe. Wat vinden de kinderen het leuk! We krijgen leuke verhalen 
van ouders terug! We gaan hier dan ook zeker mee door. Ook de verschillende ontwikkeltassen 
worden weer één voor één meegegeven. Ouders kunnen met hun kindje extra oefenen aan de 
ontwikkeling.  
In de herfstvakantie is er weer vakantiemix geweest. Via Spoony - Jong Leren Eten hadden we een 
pakket met leuke eet-activiteiten besteld voor in de herfstvakantie. Met blinddoeken op van alles 
proberen was wel heel erg leuk. Er waren ook kindjes van andere schoollocaties op de vakantiemix, 
het was een gezellige boel. 
Eileen begint deze week in groep 1, want is 4 jaar geworden. Op het peuter/kleuterplein heeft ze al 
heel veel kunnen wennen, wat fijn! Veel plezier in groep 1 Eileen. 
 

Thematisch werken 

Het gehele kindcentrum start na de herfstvakantie met het thema techniek. Via Parro zullen we u 

hierover actueel op de hoogte houden.  

 

Onze stagiaires 
Hoi, ik ben Noa en 17 jaar oud. Ik doe de opleiding onderwijsassistent en zit in 

het tweede jaar. Dit schooljaar loop ik stage in groep 6/7/8. Ik doe dit met alle 

plezier en vind het leuk om creatief bezig te zijn met de kinderen. Ik heb veel 

hobby’s. Een paar daarvan zijn zingen en acteren en gewichtheffen in de 

sportschool.  

 

 

 

 

 
Mijn naam is Lena van Maaren, ik ben een student van Scalda en volg de 
opleiding voor kindprofessional. Ik ben 17 jaar oud. Ik ben super enthousiast 
om te beginnen aan mijn stage! Ik ben graag creatief bezig en houd ervan 
nieuwe dingen te bedenken. Verder vind ik het heel leuk om gezellig af te 
spreken met vrienden, te winkelen, te zingen en vind het leuk om af en toe 
op te passen.  

Ik kijk ernaar uit om mijn stage te mogen doen bij jullie! 

 

November 2022 



 

 

 

 
Juf Marleen/Juf Lisette 
Juf Marleen zal na de herfstvakantie weer volledig aanwezig zijn, maar nog niet volledig haar taken 
oppakken. Juf Lisette blijft tot nader bericht nog het aanspreekpunt voor de ouders.  

 

Oproep 
Heeft u voor ons nog kurken?  

Wij zouden daar heel blij mee zijn!!! 

 

Studiemiddag breinhelden 

Donderdagmiddag 20 oktober heeft het team een studiemiddag over Breinhelden gevolgd. Dit was 

het eerste deel; er volgen er nog twee. Deze eerste bijeenkomst hebben we vooral de essentie van 

de executieve vaardigheden (Breinhelden) geleerd en hebben we als team zelf verschillende 

opdrachten uitgevoerd die we vervolgens in de klas weer in kunnen zetten.  

Bewegend leren 

We zullen steeds meer bewegend leren tijdens de lessen in gaan zetten, aangezien kinderen 

profiteren van bewegend leren omdat het een positieve invloed heeft op voor leren belangrijke 

hersenactiviteiten en daardoor op de leerprestaties. Meester Jelle zal deze lessen begeleiden in alle 

groepen.  

Parro 

Wij als team zien Parro als een heel fijn communicatiemiddel. We delen actuele informatie direct 

met jullie als ouders.  

Wij zouden het dan ook heel erg fijn vinden als u voortaan ook communiceert via Parro met de 

leerkrachten en niet meer via de app.  

Alvast dank hiervoor. 

MR 

We hebben een vacature voor de MR. In de brief in de bijlage staat meer informatie hierover.  

Heeft u nog vragen of belangstelling in deze vacature, neem dan aub contact op met meester Rob .   

r.hettema@omnisscholen.nl  
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Belangrijke data komende maanden:  

Studiemiddag  Donderdag 17 november  
Opgeven voor opvang voor 7 november !  

Portfolio mee naar huis  Vrijdag 25 november  

Sinterklaas op school  Maandag 5 december  

Kerstvakantie  Vrijdag 23 december  

 

Vakantierooster/ vrije dagen  

Deze staan in de kalender in Parro, maar hieronder nog even in 1 overzicht.  

Kerstvakantie  Vrijdag 23 december t/m 5 januari 
(vrijdag voor de vakantie dus al vrij!)  

voorjaarsvakantie Vrijdag 17 februari t/m 24 februari 
(vrijdag voor de vakantie dus al vrij!)  

Goede vrijdag  7 april  

2e Paasdag  10april  

Meivakantie  Maandag 24 april t/m 5 mei (vrijdag voor 
de vakantie NIET vrij!)  

Hemelvaartsdag  Donderdag 18 mei  

Extra vrije dag  Vrijdag 19 mei  

2e Pinksterdag maandag 29 mei 

Zomervakantie groep 8  Woensdag 12 juli  

Zomervakantie groep 1 t/m groep 7  Vrijdag 14 juli  

 

 


