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November 
6  november Staking 
7 november Banketstaven actie ‘t Speulhoeske 
7 november Lampionnenshow  18.30 tot 19.15  uur 
12 november Start Schoolfruit op  ma, wo en vrij  
13 november Oud papier 
18 t/m 21 november Oudergesprekken 
21 november voorleesmiddag groep 1 en 2 
   

 

  December 
5 december Sinterklaas, groep 1 t/m 4 ‘s middags vrij 
9 december  Laatste dag inleveren “Dickens Prijsjes” 
19 december Kerstdiner 
20 december Leerlingen om 11.45 uur vrij 
23 december tot en met 3 januari 2020 Kerstvakantie 
 

 
Staking (kinderen vrij) 
De AOb heeft steeds actie gevoerd 

voor structurele investeringen voor 

een hoger salaris en minder 

werkdruk. Het bod van 460 miljoen euro van 

onderwijsminister Arie Slob voorzag amper in 

structurele investeringen. De AOb zag het nadrukkelijk 

als een eerste stap naar betere omstandigheden voor 

onderwijspersoneel in het primair en voortgezet 

onderwijs, maar had het convenant niet gelijk moeten 

tekenen.  

Verheggen had het convenant eerst moeten 

voorleggen aan het hoofdbestuur en een ledenpeiling 

moeten houden. In haar verklaring noemt ze het 

tekenen van het convenant en het afblazen van de 

staking ‘een verkeerde keuze’. Vandaar dat ze is 

afgetreden en dat het hoofdbestuur afstand heeft 

genomen van het convenant. De beloofde 460 miljoen 

euro aan investeringen komt er wel gewoon.  

Waarom staken we toch? 

Structurele investeringen blijven nodig om goed 

onderwijs te garanderen voor onze kinderen. Om de 

werkdruk te verlagen, de loonkloof tussen basis- en 

voortgezet onderwijs te dichten en het beroep van 

leraar aantrekkelijker te maken. Leraren die lesgeven in 

het speciaal onderwijs moeten er beter mee beloond 

worden, net als personeel op scholen in 

achterstandswijken. Daarom leggen we 6 november 

het werk neer. 

  
Luizenvrij!!!   

De school is op het moment 
luisvrij. De volgende controle is op 
maandag 6 januari. We controleren 
groep 1 t/m 4 in de ochtend en 5 

t/m 8 in de middag.  
Het is de bedoeling dat alle leerlingen ZONDER  (oude ) 
GEL/WAX / LAK OP SCHOOL komen!  Dit helpt ons om 
goed te kunnen controleren!  
Heeft  u vragen of opmerkingen omtrent de controles 
of het LOT ??  Wij horen dit graag.    
Stel uw vragen gerust aan de groepsleerkracht of de 
directie, zij schakelen het LOT dan in.    
 
Wij zijn nog op zoek naar iemand die wil meehelpen bij 
de controles. U kunt zich opgeven bij Marga Weinans 
of Iris Kuiper. 
 
Oud papier  

Woensdag 9 oktober 
hebben de heer Jacobs en 
mevrouw Bosker gelopen. 
Bedankt voor jullie inzet. 
Woensdag 13 november 

lopen de heren Edens en Arends. Mocht u zich nog op 
willen geven om te lopen, dan kan dat bij 
i.kuiper@sooog.nl 
 
Uitnodiging oudergesprekken  
Vanaf maandag 4 november kunt u zich weer 
inplannen voor de oudergesprekken. Deze gesprekken 
vinden plaats in de week van 18 tot en met 22 
november. Mocht u hulp nodig hebben of problemen 
met het plannen dan kunt u contact opnemen met Iris 
Kuiper.  
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Fruitdagen/ EU schoolfruit 
Zoals u in de schoolgids en op 
het koelkastformulier heeft 
kunnen lezen hebben wij op 
maandag, woensdag en vrijdag 
fruitdagen op school. We zien 

regelmatig dat kinderen op deze dagen koekjes e.d. 
meenemen. Dat is niet de bedoeling.  
 
Met ingang van 12 november krijgen, de kinderen 21 
weken lang, drie stuks groente en fruit per leerling per 
week. Wij doen namelijk mee met EU-Schoolfruit! Ook 
zijn er lessen over groente, fruit en gezonde voeding. 
Zo krijgen de leerlingen een gezond voorbeeld. Op 
maandag, woensdag en vrijdag hoeft uw kind dus geen 
eten meer mee naar school te nemen. Iedere week 
zullen we u laten weten wat voor groente en fruit er op 
het programma staat. 
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-
Schoolfruit/Voor-ouders.htm 
 
Lampionnenshow    
De kinderen gaan de komende tijd hard werken aan de 
lampions. Donderdagavond 7 november van 18.30 uur 
tot 19.15 uur kunt u de lampions komen bewonderen 
tijdens de jaarlijkse lampionnenshow.    
Dinsdag moeten de kinderen hun stokje voor de 
lampion meenemen.  Natuurlijk heeft juf Anna ook dit 
jaar weer geholpen met het maken van prachtige 
voorbeelden. Bedankt juf Anna.    
   
Vooraankondiging aangepaste schooltijden 5 
december   
5 december komt de Sint op school, de kinderen van 
groep 1,2,3 en 4 zijn 's middags vrij.  
 
Banketstaven actie    
Peuterspeelzaal ‘t Speulhoeske 
organiseert ieder jaar een 
banketstavenactie. Ook dit jaar doen 
we daar weer aan mee. Net als afgelopen 
doen de PSZ en de school al het geld samen en willen 
ze nog een speeltoestel aanschaffen voor op het plein. 
De kinderen krijgen 6 november een intekenlijst mee. 
Het is de bedoeling dat deze ingevulde lijst, inclusief 
het geld, op 19 november is ingeleverd. Op 23 
november krijgen de kinderen de banketstaven mee.  
 
Dickens Day    
Zondag 15 december is het weer Dickens Day. Net als 
voorgaande jaren is de OR van de school daar aanwezig 
met een verloting. Wij zijn op zoek naar kleine prijsjes 
voor deze verloting. Mocht u thuis nog kleine prijsjes 
(kaarsjes e.d.) hebben, dan mag u deze meegeven aan 
uw zoon of dochter. In het verleden hebben we ook 
gebruikte spulletjes gekregen als prijsjes, dit is NIET de 
bedoeling. Graag voor 10 december inleveren.  

Kiva nieuws 
Wat gaan we doen in de onderbouw? 

 
Na de herfstvakantie zijn we gestart 

met thema 3: “Wat is een fijne groep?” 
Iedereen maakt deel uit van 

verschillende groepen. In de ene groep voel je je fijn en 
in de andere misschien niet. Fijne groepen 
ondernemen samen activiteiten en er heerst een 
goede sfeer. Problemen worden er samen opgelost! In 
het thema ‘Wat is een fijne groep?’ kijken we naar 
manieren waarmee we kunnen voorkomen dat er 
kinderen alleen over blijven en kunnen zorgen dat 
anderen ook meedoen. Hoe kunnen we ervoor zorgen 
dat de groep fijn is voor iedereen? 
Kiva regel  drie is: “Wij horen er allemaal bij: ik, hij en 
ook jij”. 
 
Wat gaan we doen in de bovenbouw?  
Na de herfstvakantie zijn we gestart met thema 3: 
“Wat is communicatie?” Thema 3 staat in het teken 
van de communicatie, zowel verbaal als non-verbaal. 
Om betekenis te kunnen geven aan iemands woorden 
is het, naast luisteren, belangrijk dat je kijkt naar 
diegene zijn of haar houding en gezichtsuitdrukking. Zo 
kun je bijvoorbeeld zien hoe hij of zij zich voelt. Jullie 
kinderen oefenen met het uitbeelden en herkennen 
van emoties. Daarnaast leren ze jij-taal om te zetten in 
ik-taal en dit toe te passen in verschillende situaties. 
Kiva regel drie is: “We praten met elkaar (en gebruiken 
daarbij ik-taal)” 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 


