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 Nieuwe leerlingen 
 

We verwelkomen de volgende nieuwe leerling bij 

ons op school: 
 

In groep 1/2b:  Jelte van Mulligen 
 

Van harte welkom op onze school. We wensen je 

een fijne en een plezierige schooltijd toe! 
 

Uitnodiging ‘surprisekijkavond’  
Op dinsdag 4 december surprisekijkavond voor 

de groepen 5 t/m 8 van 18.30- 19.30 uur.  

 

Gevonden voorwerpen 

In de hal op de lange tafel liggen 

kledingstukken, bent u wat kwijt! Neem even 

een kijkje. 
 

BIEB op school 

Fantastisch nieuws, Klarien en Christine komen   

helpen bij de Bieb op school. Van harte welkom! 

 

Agenda 
 

27 nov.               juf Anneloes, nog gefeliciteerd!  

 

4 dec.                 Surprise kijkavond 

                           voor de groepen 5 t/m 8 

 

5 dec.                 Sinterklaasfeest 

 

20 dec.               Kerstviering 

 

24 dec. t/m         Kerstvakantie 

4 jan. 2019 

 

AVG toestemmingsformulieren 
Onlangs heeft u via de mail en via uw kind deze 

formulieren ontvangen. Wij hebben nog niet van 

alle leerlingen deze formulieren retour. 

Vriendelijk verzoek om dit alsnog te doen.  
 

Volgende oudpapieractie 
18 december 

 

SSSSSt…Sinterklaas slaapt 
Spannend is het in de hal van school. Daar staat een heus bed! Geroezemoes, 

kinderstemmen…”Zou Sinterklaas daar slapen?”   

 

Programma Sinterklaasfeest  
Vol verwachting klopt ons hart, want op woensdag 5 december brengt Sinterklaas samen met zijn Pieten een 

bezoek aan onze school. De kinderen gaan die ochtend eerst allemaal naar hun klas. In de groepen 1 t/m 4 

komen Sint en Pieten op bezoek gedurende de ochtend en middag. De groepen 5 t/m 8 vieren hun surprise 

Sinterklaasfeest. Op deze feestelijke morgen zorgt de ouderraad voor een lekkere traktatie!  

           “Zou de goede Sint wel komen?” We zijn heel benieuwd hoe de Sint dit jaar weer 

aankomt op school!  

Ouders en kleine broertjes/zusjes zijn bij de aankomst van Sint en Pieten, 

natuurlijk van harte welkom op het schoolplein vanaf 8.30 uur.  

U bent van harte uitgenodigd om op het plein aanwezig te zijn. 
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Uitnodiging surprise kijkavond  
Op dinsdag 4 december wordt er in de groepen 5 t/m 8 een surprise kijkavond gehouden. Uiterlijk dinsdag 4 

december alle surprises inleveren met de naam (voor wie de surprise is bestemd) aan de onderkant. (Dus niet 

te zien.) Het blijft het leukst als kinderen die avond nog niet kunnen zien voor wie de surprise is bestemd. U 

kunt ’s avonds de gemaakte surprises bewonderen van 18.30- 19.30 uur. 

 

Veilige school-thuisroutes 
Onlangs heeft u in een brief van gemeente Westerveld de evaluatie verkeersmaatregelen De Twingel kunnen 

lezen. Deze is u via mail toegestuurd. Als school vinden wij de verkeersveiligheid van kinderen erg 

belangrijk. Graag brengen wij u nog een aantal “verkeerszaken” onder uw aandacht:  

- Fietsen tijdens deze donkere dagen. Gezien worden is een combinatie van opvallende kleding en 

verlichting (fietsverlichting en reflectoren).  

- Kinderen kunnnen ‘zomaar’ de weg oversteken! Houd als automobilist rekening met kinderen die 

afslaan richting de school, 

- Onze Kiss and Ride strook is bedoeld om kinderen af te zetten/uit te laten stappen. Het is geen 

parkeerplaats. Ouders die even mee de school inlopen zijn van harte welkom, maar we vragen wel of 

ze de auto dan op de parkeerplaats willen zetten. Ook wanneer fietsen van de fietsdrager gehaald 

moeten worden, verwijzen we naar de parkeerplaats. (Het spreekt voor zich dat we een uitzondering 

maken wanneer de Kiss-and-Ride om gezondheids- of fysieke redenen gebruikt wordt als 

parkeerplaats.)  

 

Decoteam 
We kunnen Sinterklaas verwelkomen in een vrolijk versierde hal en school. Met dank aan het Decoteam!  

 

Voorleeswedstrijd 
Op vrijdag 23 nov werd onze schoolfinale van de voorleeswedstrijd gehouden. 

Het was superspannend! Bas uit groep 7b, Bente uit groep 7/8a en Tessa uit groep 8b 

lazen alle drie prachtig voor. De jury had het dus heel moeilijk. Toch is er een winnaar 

gekozen. Bente Beek gaat onze school in het voorjaar vertegenwoordigen in Westerveld. 

Top gedaan! 

 

Waarom voorlezen belangrijk is (ook als uw kind al zelf leest) 
Het belang van voorlezen is groot. Uit onderzoek komt voortdurend naar voren dat kinderen beter presteren 

op school als ze elke dag worden voorgelezen. Het is eigenlijk heel logisch: door voor te lezen komen 

kinderen in aanraking met nieuwe woorden, het vergroot hun woordenschat én hun taalbegrip. U kunt uw 

kind dus helpen door hem of haar iedere dag voor te lezen.  

De voordelen van voorlezen: 

• voorlezen stimuleert het inlevingsvermogen 

• voorlezen vergroot de liefde voor boeken 

• voorlezen werkt rustgevend 

• voorlezen versterkt de relatie tussen voorlezer en kind 

• voorlezen zorgt voor hogere schoolresultaten 

• voorlezen draagt bij aan een toename van het zelfvertrouwen 

• voorlezen zorgt ervoor dat kinderen zich beter uiten 

• voorlezen verhoogt de concentratie 

En…als er veel wordt voorgelezen, zorgt dit er (vaak) voor dat kinderen later ook meer zelf gaan lezen. 
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Uitdaging: Kookwedstrijd 
Wij dagen jullie uit om het meest lekkere, leuke en gezonde gerecht  van de gemeente Westerveld te 

bedenken… Bedenk (thuis) een gezond recept en stuur dit op! Jullie recepten kunnen tot vrijdag 7 

december worden ingediend voor deelname aan de kookwedstrijd. Per gemeente beoordeelt een heuse 

vakjury - bestaande uit een kok, beweegcoach en een wethouder - de inzendingen. Zij bepalen half december 

welk gerecht het meest lekker, vers, regionaal, gezond én betaalbaar is. Het winnende recept komt op de 

kaart te staan van het deelnemende restaurant in de eigen gemeente. Als jij wint dan wint jouw hele 

schoolklas een kookworkshop onder begeleiding van een chef-kok! Alle winnende gerechten uit de 12 

Drentse gemeenten worden gebundeld in een kookboek. 

  

Neem bij vragen contact op met Karlijn Meijerink, k.meijerink@ivn.nl , 0619409145. Inzendingen kunnen 

gestuurd worden naar: IVN Noord, Bosrand 2, 9401 SL Assen, of digitaal naar k.meijerink@ivn.nl . 

Vergeet niet je naam, je klas en je school erbij te zetten! 

 

  

Even voorstellen 
Ik wil me even aan u voorstellen. Mijn naam is Nynke Zwiers. Ik ben 

17 jaar en woon in Dwingeloo. Ik loop stage in Groep 1/2A.  

 

Ik loop hier stage vanaf 20 november tot 9 juli en ben er elke dinsdag. 

Van 14 tot 18 januari en van 11 tot 14 juni ben ik er de hele week. De 

opleiding die ik op dit moment volg is pedagogisch medewerker en ik 

zit in het 1e leerjaar.  

 

De reden waarom ik voor deze school heb gekozen is omdat deze 

school goed aangeschreven staat. Ik hoor er best veel goede verhalen 

over. Daarom ben ik hier gaan kijken. Het bevalt tot nu toe goed! 

 

Ik pas ook regelmatig op. Dit doe ik op mijn neefje van 3. Hiervoor heb 

ik een vast oppasadres gehad bij twee kindjes van 2 en 4.  
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