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Privacy regelgeving 
Wij willen u graag online laten meegenieten 
van alle leuke activiteiten die wij op school 
organiseren. Daarvoor hebben wij uw 
schriftelijke toestemming nodig. Dit 
toestemmingsformulier hebben wij nog niet 
van alle kinderen teruggekregen. Wilt u daar 
nog even aan denken a.u.b.?  
 
Scholen bezoek groepen 8 
Op dinsdag 27 november brengen de groepen 
8 een bezoek aan het Gemini-college. Zij 
vertrekken om 12.00 uur en zijn rond 15.30 
uur weer terug op school. Alle leerlingen 
moeten hun fiets en een lunchpakketje 
meenemen. Iedereen blijft kosteloos over. 
 
Sint nieuws 
Maandag 26 november brengen de peuters en 
de kleuters een bezoek aan het Pietenhuis in 
het winkelcentrum. De groepen 3 gaan op 
donderdag 29 november. 
 
Zoals u ziet is de pakjesboot met de Sint 
onderweg. Aanstaande 
dinsdag mogen de kinderen 
hun schoen zetten. Nu maar 
hopen dat de Sint RK de 
Regenboog weet te vinden, 
zodat op woensdagochtend 
alle schoentjes gevuld zijn! 
 
Woensdagavond treden 

Sinterklaas en zijn Pieten op in de 
Focus. Voor de kinderen uit de 
groepen 1-2 start het toneelstuk 
om 18.00 uur. Voor de kinderen uit 
de groepen 3 en 4 om 19.30 uur. U 
bent als ouder van harte welkom 
om het feest met uw kind(eren) 

mee te vieren. Vanwege

de beperkte ruimte kunnen oudere broertjes 
en/of zusjes niet mee naar binnen.  
 
Inloopochtend kleuters 
Op dinsdag 27 november bent u van harte 
welkom om met uw kind te komen knutselen 
in de klas. Het duurt ongeveer tot 9.15 uur.  
 
Leuke rekenlessen 
De peuters van Doornroosje hebben het getal 
2 geleerd. Zij moesten zoeken naar 2 dezelfde 
laarzen, een schoenmaat met het 
getal 2 erin en ieder kind mocht 2 
koekjes bakken.  
Groep 3 heeft tijdens de doe-vrijdag 
buiten gerekend. Na het uitrekenen 
van een som moesten de kinderen zo 
snel als mogelijk de poortwachters 
met het goede antwoord vinden.  
 
De kleuters uit groep 1-2 e maken zich 
ongerust of de Sint wel voor alle kinderen een 

chocoladeletter heeft. Hoeveel 
letters moet de Sint dan kopen? 
De kinderen hebben geteld en 
het antwoord voor de Pieten op 
de deur geplakt.  
Wat een leuke en leuke leerzame 
rekenlessen!  
 
Zwemmen groepen 6 

Afgelopen week hebben een aantal kinderen 
uit de groepen 6 
afgezwommen. 
Deze kanjers 
hebben hun  

zwemdiploma behaald. Gefeliciteerd!   
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De Gruffalo 
De kleuters hebben genoten van SKVR-
voorstelling ‘de Gruffalo’. Wat een spannend 
verhaal was het. Ook mochten de kinderen de 

verschillende dieren 
uit het verhaal 
nadoen. Als afsluiting 
werd er een rap-
gezongen.  

  
 
Streetdance. 
De groepen 3 hebben streetdancelessen 

 gehad van juf Giselle 
in de gymzaal. 
Lekker bewegen op 
luide muziek. 

 
Gezonde traktatie 
Robin is 7 jaar geworden en trakteerde op 

race-auto’s. Wat een lekkere en 
gezonde traktatie. Alle kinderen 
hebben heerlijk gesmuld.  
 
 
 
 

 
 
 

Belangrijke data 
26.11 Groep 8 VO- avond 

Haventaaltrip groepen 6 
Bezoek Pietenhuis peuters en kleuters  

27.11 SKVR Dierenverzamelen groepen 6b en c 
 Scholenbezoek groepen 8 
 Inloopochtend kleuters knutselen 
28.11 Sintfeest Focus groep 1-2 tot en met 4 
 Bliksemstage groep 8b 
29.11 Bezoek Pietenhuis groepen 3 
 Schoolschaatsen groepen 6 
 BMX clinic groepen 7 en 8 
30.11 Mindfulness groepen 4 
 Ouderkoffie in MFO 
03.12 Peuters Sintfeest, middag peuters vrij 
04.12 Sintfeest groepen 1-2 t/m 8 
07.12 Koffieochtend ‘Onwijze moeders’ 
 
 


