
 
 

Beste ouders / verzorgers, 

Bij deze sturen wij u de nieuwsbrief van november. Veel leesplezier!    

 

Rapporten  

Aanstaande vrijdag krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 de rapporten mee naar huis. Volgende week 

vinden de rapportgesprekken plaats op school. Deze week kunt u zich nog inschrijven via Parro.  

 

Sinterklaas 

Op maandag 5 december bezoekt Sinterklaas met zijn Pieten onze school. Zoals ieder jaar ontvangen 

wij Sinterklaas op het schoolplein (als het weer het toelaat) en daar mogen de ouders bij zijn. 

Sinterklaas verwacht rond 8.40 uur op school aan te komen. De kinderen worden gewoon om 8.30 uur 

op school verwacht.  

Iedere klas krijgt op deze dag nog bezoek van Sinterklaas. Ze hoeven deze dag geen eten en drinken 

mee naar school te nemen, want dit verzorgt de oudervereniging.  

In groep 5 t/m 8 maken ze surprises. De lootjes zijn inmiddels getrokken en de informatie is mee naar 

huis. De kinderen kunnen dus thuis gaan knutselen. Nog even de informatie op een rijtje voor  

groep 5 t/m 8: 

- Maak een mooie surprise voor een ander kind. Een surprise is een grote knutsel.  

- Houd geheim tot 5 december wie je hebt.  

- Een cadeautje voor bij de surprise mag maximaal 5 euro kosten.  

(De knutselmaterialen die je gebruikt tellen niet mee voor de 5 euro)  

- Pak de surprise in zodat anderen hem niet kunnen zien,  

bijvoorbeeld in een vuilniszak.  

- Zet de naam voor wie de surprise is er duidelijk op.  

- Denk aan een gedicht voor bij je surprise.  

- Surprises inleveren op school op vrijdag 2 december!! 

 

Schaatsen  

Op woensdag 14 december gaat de hele school schaatsen in Steenbergen. Informatie hierover volgt 

nog. Wel hebben wij voor deze dag ouders nodig die kunnen rijden. We gaan schaatsen  

van 9.00 – 11.00 uur. Mocht u die ochtend in de gelegenheid zijn om te rijden dan kunt u alvast een 

berichtje sturen via Parro naar de leerkracht.   

 

 

  



 
 

Rots – water training midden- en bovenbouw  

Vanuit de gemeente Steenbergen is geld vrij gemaakt voor de sociaal emotionele ontwikkeling op 

basisscholen. Alle scholen binnen de gemeente krijgen daarom vanaf deze week een Rots en Water 

training aangeboden. Bij ons op school gaan dit de groepen 5 t/m 8 volgen. Ze gaan 10 weken met de 

groep 1 uur in de week aan de slag met verschillende thema’s. De ouders van groep 5 t/m 8 hebben 

informatie gekregen wat de training precies inhoudt.   

 

 

 

 

 

Studiedag  

Vorige week hebben wij een studiedag gehad. Deze dag stond in het teken van de doorgaande lijn en 

het rekenonderwijs op onze school. Als school volgen wij zo goed mogelijk de laatste ontwikkelingen 

binnen het onderwijs. Natuurlijk kijken wij dan naar welke ontwikkelingen goed bij onze school passen.  

Op zo’n studiedag maken we weer nieuwe afspraken o.a. over ons rekenonderwijs. Er komen dan 

verschillende vragen voorbij waar we met z’n allen over nadenken. 

Hoe is ons aanbod in alle groepen en hoe kunnen we dat goed op elkaar aansluiten? Hoe passen we 

het instructiemodel toe? Volgen we streng de methode of kunnen we deze ook soms loslaten?  

Het was weer een leerzame dag voor de leerkrachten. Het is altijd fijn om over zulke vragen na te 

denken met het gehele team op een studiedag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Appeltje 
Alle kinderen hebben vorige week een appeltje gekregen van Roks streekwinkel uit Fijnaart. Zij hebben 
als fruitteler dit jaar zoveel appels geplukt dat ze alle scholen in de omgeving een  
gratis appeltje aanbieden. Ze waren erg lekker!  
 
Uitjes 
Er zijn de afgelopen tijd weer wat uitjes geweest in verschillende groepen.  
Maandag 7 november hebben groep 1 en 2 een bezoek gebracht aan het Vogelpad bij de Kraaijenberg 
in Bergen op Zoom. Het doel van dit pad is de kinderen kennis te laten maken met verschillende 
soorten vogels en hun leefwijze. Met een tas vol opdrachten en stralend weer gingen we op pad. We 
hadden opdrachten als luisteren naar de vogels die rondvliegen, vogels lokken met een vogelfluitje, 
muziek maken of kijken door een verrekijker of vergrootglas. Als afsluiter hebben we de houten toren 
beklommen met een prachtig uitzicht over het gebied! Tevens staan hier prachtige houtsnijwerken van 
dieren.  

Afgelopen dinsdag waren we met groep 3-4 bij het Natuurpodium in Bergen op Zoom. We liepen het 
boswachterspad en hebben genoten van het heerlijke weer en alle dierenweetjes die we hebben 
ontdekt. We hebben ontdekt dat er ruw en glad boomschors is, dat dorre bladeren zoet ruiken en dat 
verrekijkers echt supergaaf zijn.  
Het natuurpodium is door iedereen te bezoeken en organiseren ook regelmatig leuke activiteiten, kijk 
maar eens op: www.natuurpodium.nl.  
 
Groep 7/8 heeft een bezoek gebracht aan ’t Ravelijn in Steenbergen. Zij moeten binnenkort een keuze 
gaan maken voor het Voortgezet Onderwijs. Op ’t Ravelijn mochten we een ochtend meedraaien met 
verschillende lessen. We hebben een les gevolgd bij verzorging, bij economie en bij techniek.  
 

 

 

 

 

 

  

http://www.natuurpodium.nl/


 
 

Belangrijke data:  

Vrijdag 18 november     Rapporten groep 3 t/m 8 mee naar huis  

Zaterdag 19 november     Intocht Sinterklaas in Dinteloord  

Maandag 21 november t/m vrijdag 25 november Rapportgesprekken groep 1 t/m 8 

Vrijdag 2 december     Inleveren surprise groep 5 t/m 8 

Maandag 5 december     Sinterklaasviering  

Donderdag 22 december    Kerstviering ’s avonds op school  

Vrijdag 23 december     Kinderen om 12.00 uur vrij!  

Maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari  Kerstvakantie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de bijlagen vindt u nog informatie over Sinterklaas in Dinteloord. 

 

 

 

 



 

  



 

 


