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Belangrijke data 
 

datum activiteit groep 

  5 december Sinterklaasviering continurooster, alle kinderen 14:30 vrij 1 t/m 8  

15 december Vergadering medezeggenschapsraad  

20 december Kerstconcert in Klaasje Zevenster door groepen 1-4 1-4 

21 december Kerstconcert in Alleman door groepen 1-4 1-4 

22 december Kerstviering met Open Podium Konijntjes, 3, 5 en 7  

22 december ’s Avonds Kerstmaaltijd op school  (aanvang 17:30 uur) 1-8  

23 december Kerstvakantie vanaf 12:00 uur, alle groepen middag vrij 1-8 

   9 januari Weer naar school !  1-8  

 

Sinterklaasviering op 5 december, lunch op school, om 14:30 uur VRIJ!  
Het grote feest kan weer beginnen. We hebben een verrassing voor Sinterklaas voorbereid: er is een klein 
orkestje geformeerd, dat bij de aankomst buiten op het plein een kort optreden zal verzorgen. We hebben 
veel muzikale kinderen op school en dat is ’s morgens ook goed te horen als we samen de liedjes zingen. 
De Pepernotensamba is het meest populair! Op deze maandag hebben we een continurooster. Dat 
betekent dat alle kinderen op school blijven om te lunchen met de leerkracht. Er is geen TSO. De school 
eindigt dan om 14:30 uur. Geeft u uw kind wel een lunchpakket met iets te drinken mee?  
 

Huiswerk – het onderwerp van de ouderkamer  
Yvette Saan van de GGD heeft op 23 november met de aanwezige ouders besproken hoe je het beste kunt 
omgaan met huiswerk. Daarbij heeft juf Niesje voorbeelden gegeven hoe de kinderen op school bepaalde 
rekensommen krijgen aangeleerd. De uitleg vindt plaats in de klas, thuis wordt er vooral geoefend. 
Wanneer u twijfelt over de aanpak, maak dan even een afspraak met de leerkracht om kort uitleg te 
krijgen. Ook tijdens een aantal oudergesprekken is dit onderwerp besproken. In het team overleggen we 
meerdere keren per jaar over de inhoud en de aanpak.  
 

We maken het leren zichtbaar!  
Op allerlei manieren wordt in de groepen zichtbaar gemaakt wat de kinderen leren. Daarnaast worden de 
ontwikkelgesprekken met kinderen en ouders samen (vanaf groep 5) goed gewaardeerd. We zien dat de 
focus bij kinderen toeneemt, naarmate ze meer en meer de “baas” over hun eigen leerproces worden.  
 
We nodigen u graag uit om een keer na schooltijd met 
uw kind de klas in te gaan om het “bewijs van het leren” 
te komen zien. Uw kind legt het u graag uit!  
 
Hiernaast een beeld uit groep 1/2: Piet wil pakjes 
bezorgen en de kinderen helpen om het goede huis aan 
te wijzen. Welk huis komt ná nummer 15? En welk 
huisnummer vindt Piet dan twee huizen links van dat 
huis?   
 

Uw telefoonnummers en e-mail adressen  
Wij moeten u snel kunnen bereiken als er iets is met uw kind. Bij de oudergesprekken hebben de 
leerkrachten u al gevraagd om de nummers en mailadressen na te kijken en aan te passen. Verandert er 
iets? Laat het direct weten aan juf Ada (administratie@bs-omnibus.nl) !  
 
Vriendelijke groet,  
Frank Roël, directeur  
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