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Data

Activiteiten kalender

Bestemd voor

14.00 uur Intocht Sinterklaas in
Volendam/Edam
11.00 uur bezoek Don Bosco College

Iedereen

Elke
donderdag en
vrijdag vanaf
14:30uur

Activiteit op het schoolplein voor kinderen
van 4 t/m 12 jaar, door LINK en de
Sportkoepel

Leerlingen en
kinderen uit de
Singelwijk (de
buurt)

Elke dinsdag
9.00-9.30

voorlezen voor kinderen van 2 tot 4 jaar
uit de wijk

Elke woensdag

8.30-9.15 ouder café

Alle ouders

Elke vrijdag

8.30-9.30 Oudergroep 9

Alle ouders

14 november
19 november

Groep 8

Beste ouders,
Voor u ligt de PIPO van 12-11-2021. Het wordt weer kouder, Sinterklaas is weer bijna in het
land. Helaas zijn de maatregelen rond Corona weer aangescherpt. Dit betekent vooralsnog alleen
dat we ouders wel binnen de school mogen hebben maar met een mondkapje voor.
Even een paar belangrijke zaken op een rij:
We merken ook de eerste week al dat een aantal kinderen te laat op school is. Van 8.20 uur tot
8.30 uur kunnen de kinderen binnenkomen. Om 8.30 uur starten de lessen. Wees op tijd!
Hoort en zegt het voort. Elke dinsdag is er van 9.00 uur tot 9.30 uur een half uur voorlezen voor
kinderen van 2 tot 4 jaar uit de wijk. De kinderen krijgen dan in het bijzijn van hun ouder een
prentenboek voorgelezen in de huiskamer van onze schoolbibliotheek.
Elke woensdag is ons oudercafé er weer. Ouders zijn tussen 8.30 uur en 9.15 uur van harte
welkom om in de lerarenkamer een kopje koffie of thee te komen drinken en elkaar en ons te
ontmoeten.
De ouderklas verschoven naar de vrijdag om 9.30 uur. Hierin kunnen ouders met een
anderstalige achtergrond aansluiten. Er wordt dan eenmaal per week een les taal en
woordenschat aangeboden. Verder staat het elkaar ontmoeten en het betrokken zijn bij de school
hierin centraal.
Graag maak ik u er op attent dat kinderen met griepverschijnselen thuis moeten blijven. Hierbij
horen keelpijn, buikpijn, hoofdpijn en al dat soort zaken. Blijf daar ook als ouder scherp op. Het
verslaan van de pandemie doen we met zijn allen.
Elke vrijdagmiddag na schooltijd is er vanaf 14.30 uur een programma op het schoolplein voor
jeugd in de basisschoolleeftijd. We willen hiermee kinderen een leuke activiteit bieden en van
ons plein een fijnere plek om te spelen maken. De activiteit wordt begeleid door Jongerenwerk
LINK en de Sportkoepel. Verder hopen wij dat dit een aanzet is om op meer dagen activiteiten
te hebben op het plein in samenwerking met buurtbewoners en andere mensen die hierin een rol
willen spelen. Voor vragen of reacties kunt u telefonisch terecht of via r.homan@opspoor.nl.
Deze vrijdagmiddag is uitgebreid met een donderdagmiddag. Ook dan wordt er om 14.30 uur
gestart. Ook deze middag is bestemd voor de jeugd in de basisschoolleeftijd.
Graag wil ik jullie wijzen op de mogelijkheid om te bellen of mailen met onze
schoolmaatschappelijk werker Ramona Brekelmans. U kunt bij haar terecht met vragen over
allerhande maatschappelijke onderwerpen. (r.brekelmans@levvel.nl, 06-42602623).
Namens het team,
Remco Homan

Unit 1,2,3

Hallo allemaal,
Zoals al beloofd in de vorige PIPO eerst iets over onze super geslaagde schoolreis. De
bestemming, Funzone in Aalsmeer, was “regenbestendig”. Toch was het een stralende dag en
daardoor konden we de vliegtuigen die onderweg langs onze bus vlogen prima bekijken. We
reden namelijk langs Schiphol, wat een feest. Zelfs de reis was een avontuur. Ook de speeltuin
zelf was fantastisch en dankzij de hulp van moeders Anissa, Mandy en Fathiya hadden we een
fijne speeldag met patat met mayo en kaastosti's. De kids en begeleiders hebben genoten!
Woensdag 3 november werd er gefilmd in school. Iedereen die van papa en mama toestemming
had gekregen in beeld te mogen, werd gefilmd. Het was wel een ander lesje dan normaal hoor,
sommige beelden moesten wel 4x over! Waar de kinderen heel cool bleven, kregen de juffen het
er wel warm van. Een bijzondere ervaring. We zijn benieuwd naar het eindresultaat.
Donderdag 4 november kwam het “Zwerfafval Theater” naar school. Doel: de kinderen bewust
maken van al het afval dat we met zijn allen maken en te stimuleren het netjes op te ruimen. In
onze eigen speelzaal keken we naar een theatervoorstelling met kabouters Zebedeus en
Zonnelientje. Zij kenden een jongetje, Adriaan, die zichzelf heel stoer vond doordat hij al zijn
afval liet slingeren. Maar zo kreeg hij geen vriendjes.
Naar welk werelddeel hij ook verhuisde, Afrika, Azië, Australië, Antarctica, niemand wilde zijn
vriend zijn. Adriaan moest huilen en leerde van Zebedeus en Zonnelientje het opruimlied,
waardoor de omgeving weer netjes werd en iedereen wel met hem wilde spelen.
Na afloop vertelden Zebedeus en Zonnelientje in de kring over afval en deden we een soort quiz.
In welke afvalbak hoort welk afval? Dat was soms nog best moeilijk, maar wel heel leerzaam.
Vrijdag 5 november stond in het teken van het Nationaal Ontbijt. Gezellig samen ontbijten in de
klas. Lekkere (rozijnen)bolletjes, roze eieren, kaas, appelstroop, pindakaas, paprika en appels
om te eten en fruitthee of melk om te drinken. We hebben gezellig gekletst en geleerd over
gezond ontbijten. Daarna ging het spelen en werken in de klas nog beter! Zo belangrijk is
ontbijten dus!
En deze week is het Sint Maarten. We oefenen de liedjes, onze lampions zijn al klaar, dus lekker
zingen (en snoepen) maar! Misschien wel tot ziens bij u voor de deur op de 11e van de 11e!
Dit weekend komt Sint aan in ons land. Ons nieuwe thema zal dus zijn: Feesten en tradities. In
de volgende PIPO meer hierover, tot dan!
Via Ouderportaal kunt u ons bereiken. Wij sturen hierin ook informatie, foto’s en de nieuwsbrief
PIPO wordt via het ouderportaal gestuurd! Zorg ervoor dat u op de hoogte blijft.

Lukt aanmelden niet? Op woensdag kunt u bellen met juf Cornelly, dan wordt u geholpen
Ouderportaal te installeren!
U mag natuurlijk ook bellen of een e-mail sturen. Ons telefoonnummer: 0299 – 367136 en
email:
j.keeman@opspoor.nl juf Janneke
l.vanderpol@opspoor.nl juf Laura
s.streefkerk@opspoor.nl juf Sandra
m.groen@opspoor.nl juf Marieke

Vriendelijke groetjes,
Van alle juffen van de unit 1,2,3!

Unit 4/5/6
Deze twee weken zijn er veel leuke dingen gebeurd. We hebben leuke (gast) lessen gekregen en
wat dingen geknutseld. Hieronder de foto’s en bijbehorende beschrijving.
Afgelopen maandag hebben de kinderen een kunst escape room gespeeld. In een groepje
moesten er allerlei kunstzinnige vragen beantwoord worden. Waarom heeft Vincent van Gogh
verband om zijn oor? Wat vind jij van kunst? Hoe heet een bepaald materiaal? Welke dieren zie
je op de Nachtwacht? En ga zo maar door. Voor elke goede vraag, kregen de kinderen een hint
en een letter. Van de letters moesten ze dan een code woord maken. De groepjes lieten een
mooie samenwerking zien en waren erg blij toen ze de vragen goed hadden.

Vorige week vrijdag was er schoolontbijt. De kinderen kregen een compleet verzorgd ontbijt
van stichting Nationaal Schoolontbijt. Het was heel erg gezellig om met elkaar te eten en eens
op een andere manier met elkaar in aanraking te komen. Na het ontbijt hebben we in de taalles
geleerd waarom het goed is om te ontbijten en wat een goed ontbijt is.

Op het plein zien we dat het herfst wordt. De bomen verliezen hun balderen. Daar spelen de
kinderen graag mee. Hieronder een paar foto’s van bladerpret.

Afgelopen maandag zijn we voor het laatst naar zwemles geweest. Volgende week is de
volgende groep aan de beurt. De kinderen hebben het erg leuk gehad en de zwemvaardigheid
heeft weer de nodige oefening gekregen. Omdat het de laatste keer was hebben juf Emma en juf
Fenna mee gezwommen.
Elk jaar vindt de fietsverlichtingsactie plaats. Ook dit jaar was het weer een succes. De meeste
fietsen hadden een werkend licht. Hiervoor kregen de kinderen een klein presentje. De agenten
die erbij stonden controleerde de fietsen op het licht en reflectoren. De kinderen die geen fiets
mee hadden, kunnen hun fiets bij de juf/meester laten controleren en krijgen dan alsnog het
presentje.

Vorige week dinsdag heeft juf Emma een bruggenbouw les gegeven. In 2 en 3 tallen hebben de
kinderen een brug van papier en plakband gebouwd voor Boris de heftruck. De speelgoed auto
moest zonder hulp op de brug kunnen blijven staan. In de les hebben we geleerd wat een brug
stevig maakt en hoe je dit in het dagelijks leven terug ziet.

Vorige week donderdag hadden wij een leerzame dag. Wij hadden een gastles en hebben geleerd
over plastic soep, recyclen en zwerfafval. Zo leerden wij dat plastic niet vergaat, maar alleen
maar heel erg klein wordt, en dat het dus erg belangrijk is dat wij de ons afval in de juiste
prullenbak doen. Zo kan ons afval gerecycled worden en komt er minder afval in de oceanen
terecht! Ook zijn we in de buurt gaan zoeken naar zwerfafval. Wij zijn in vier groepjes de wijk
doorgelopen en hebben wel 610 (!) stukjes zwerfafval opgeruimd. De kinderen waren erg blij
dat zij hun buurt een stukje mooier hebben gemaakt.

Volgende week dinsdag krijgen we bezoek van de bieb. Zij gaan ons een les geven over
luisterlezen. Boeken kun je tegenwoordig ook beluisteren. We hebben er zin in.
Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd even binnenstappen of een van de leerkrachten
aanspreken op het plein.
Een fijne week gewenst.
Met vriendelijke groetjes,
Juf Emma, juf Jamela en juf Fenna

Unit 7/8
Beste ouders en verzorgers,
De afgelopen weken hebben er weer veel verschillende activiteiten plaatsgevonden in unit 7/8.
Zo zijn de kinderen bezig met het aanleren en ontwikkelen van hun executieve functies, hebben
de kinderen onderzoek gedaan naar sterren en planeten en heeft groep 8 de NIO en de
Drempeltoets gemaakt.
Executieve functies
De afgelopen weken zijn wij druk bezig in unit 7/8 met het ontwikkelen van executieve functies.
Executieve functies zijn alle vaardigheden die je nodig hebt om een taak uit te oefenen, vanaf
het begin, tijdens en na afloop van een taak. Aan het begin van de week besluiten wij
democratisch met de klas een doel, waar wij gedurende de rest van de week mee aan de slag
gaan. Ook krijgen de kinderen verschillende activiteiten aangeboden, waarin executieve functies
aanbod komen. Zo hebben de kinderen les gehad over het inzetten van executieve functies
tijdens het spelen van verschillende spellen.

Thematisch werken Sterren en planeten
Ook zijn de kinderen begonnen aan hun onderzoek en zijn zij inmiddels al erg bekend met de
planeet of ster waar zij onderzoek naar doen. De resultaten van dit onderzoek verwerken de
kinderen in een infographic. Dit is een digitale poster, met allerlei informatie over hun
onderzoek. Ook gaan de kinderen nog aan de slag met een papier mache activiteit, Hiervoor
hebben wij nog kranten nodig.

Nio en Drempel
Ook heeft groep 8 de Nio en de Drempel toets gemaakt. Zodra wij de resultaten binnen hebben
van deze toets, zullen wij u uitnodigen voor een gesprek.
Wat gaat er komen?
De komende weken zal unit 7/8 verder gaan met het ontwikkelen van hun executieve functies,
ook komen er over twee weken weer een aantal toetsen aan.
De ouders en verzorgers van groep 8 kunnen zoals hierboven gemeld, deze periode een
uitnodiging verwachten om de Nio en drempel resultaten door te nemen.

Op Vrijdag 3 december zal de Sintviering op school plaatsvinden. Hiervoor hebben de kinderen
in Unit 7/8 lootjes getrokken. De kinderen maken een surprise, gedicht en er mag rond de 5.00
euro besteed worden aan een cadeautje.
Op Vrijdag 19 November gaat zowel groep 7 als groep 8 naar het Don Bosco College. Wij
worden daar rond 11.00u verwacht en zijn weer rond 13.00u terug op school. De kinderen
hebben voor dit scholenbezoek een fiets nodig, anders kunnen zij niet mee!

Met vriendelijke groet,
Marga en Kelvin
Ouder café
Elke woensdagochtend van 8:30 tot 9:15 is er koffieochtend. Alle ouders zijn welkom!

Elke vrijdagochtend van 8:30 tot 9:30 is groep 9. Juf Tanja geeft Nederlandse les. U kunt zich
nog opgeven.

Jaarrooster
Onderstaand nogmaals het overzicht met belangrijke data voor dit schooljaar (jaarrooster)
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Hemelvaartvakantie
Zomervakantie
Studiedagen

Vrije dagen/feestdagen
Goede Vrijdag
2de Paasdag
Suikerfeest
2de Pinksterdag
Sinterklaasviering

16-10-2021 t/m 24-10-2021
25-12-2021 t/m 09-01-2022
De kinderen zijn vrijdag 24-12-2021 om 12.00uur vrij
19-02-2022 t/m 27-02-2022
23-04-2022 t/m 08-05-2022
26-05-2022 t/m 27-05-2022
16-07-2022 t/m 28-08-2022
08-09-2021
15-10-2021
10-01-2-22
15-02-2022
20-06-2022
15-04-2022
18-04-2022
valt in de meivakantie
06-06-2022

Kerstviering

03-12-2021 (vrijdag)
De kinderen zijn vrijdag 3-12-2021 om 12.00uur vrij
23-12-2021 (donderdag)

Schoolfotograaf

12-11-2021 (vrijdag)

Zwemles
Unit 7/8
Unit 4/5/6
Groep 3

30-08-2021 t/m 27-09-2021 (maandag 13.00-13.45)
04-10-2021 t/m 08-11-2021 (maandag 13.00-13.45;
22-10 vakantie)
15-11-2021 t/m 13-12-2021 (maandag 13.00-13.45)

Cito’s

24-01-2022 deze week
31-01-2022 deze week
16-05-2022 deze week
24-05-2022 deze week

Ouderinloop

13-10-2022 (woensdag 13.00-14.00)
15-12-2022 (woensdag 13.00-14.00)
13-04-2022 (woensdag 13.00-14.00)
06-07-2022 (woensdag 13.00-14.00)

Rapport mee

11-02-2022
01-07-2022

Volgende PIPO verschijnt over 2 weken

MR
mr@pirdam.nl

Ouderraad
Bankrek.:
NL32RABO0175247439

