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Data

Activiteiten kalender

Bestemd voor

3 december

Sinterklaasviering

Alle groepen

23 december

Kerstviering

Alle groepen

24 december

Start Kerstvakantie, 12.00 uur vrij

Iedereen

25 december
tm 9 januari
2022

Kerstvakantie

Iedereen

10 januari 2022 Studiedag

Leerlingen vrij

Elke donderdag Activiteit op het schoolplein voor kinderen
en vrijdag
van 4 t/m 12 jaar, door LINK en de
vanaf
Sportkoepel
14:30uur

Leerlingen en
kinderen uit de
Singelwijk (de
buurt)

Beste ouders,
Voor u ligt de PIPO van 26-11-2021. De decembermaand gaat beginnen. Hopelijk betekent dat
ondanks eventuele beperkingen toch een hoop gezelligheid.
Even een paar belangrijke zaken op een rij:
Er zijn nieuwe aangescherpte maatregelen omtrent Corona aangekondigd. Dit om de
toenemende besmettingscijfers terug te dringen. Het spijt mij te moeten zeggen dat er vanaf
aanstaande maandag geen ouders meer de school in mogen. Dit betekent dat het oudercafé, de
ouderklas en het voorleesmoment voor peuters in elk geval tot de kerstvakantie niet door zullen
gaan.
Houd basisonline (ouderportaal) in de gaten. Verdere richtlijnen en aanscherpingen worden via
het ouderportaal naar jullie gecommuniceerd.
Sinterklaas en kerst gaan gewoon door. Wel is het mogelijk dat we daar binnen de richtlijnen
aanpassingen in moeten maken.
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!
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.

Namens het team,
Remco Homan

Unit 1,2,3

Hallo allemaal,
Ons nieuwe thema is van start gegaan; feesten en tradities.
Vorige week woensdag hebben wij zomaar visite gehad, van twee pietjes. Ze hebben leuk met
ons gespeeld op het schoolplein, we hebben pepernoten gekregen en ze hadden ook bericht van
Sinterklaas. We mochten de dag erna onze schoen zetten! Zo spannend!
Vol verwachting klopte onze hartjes toen we de volgende dag op school kwamen. Wat is er
gebeurd? Wat zit er in mijn schoen? Wat ligt daar nou, een brief?
Het was de hele dag nog onrustig op de unit 1-2-3!

Groep 3 heeft afgelopen maandag de tweede natte gymles gehad en wat vinden de kinderen dit
leuk! We worden opgehaald door een hele grote bus, helemaal voor ons en netjes naar het
zwembad gebracht, het lijkt wel schoolreisje werd er door Nawroz geroepen!
Tijdens de natte gymles leren de kinderen hoe ze zichzelf kunnen redden mochten ze in het
water vallen op een spelende wijze.

Juf Janneke heeft een lijst met hulpouders gedeeld, kijk goed wanneer u bent ingedeeld, de hulp
wordt zeer op prijs gesteld!
Van de eerste natte gymles heb ik al foto’s gedeeld en ik zal nu nog een paar foto’s toevoegen
van afgelopen maandag.

Wij wensen iedereen een fijne Sinterklaas periode toe!
Groetjes van juf Laura, Sandra, Marieke en Janneke
telefoonnummer: 0299 - 367136
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
Via Ouderportaal kunt u ons ook 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.

Unit 4/5/6
In de afgelopen twee weken hebben we hard gewerkt in groep 4-5-6. Zo hebben we het vorige
thema afgerond met posters en kahoot presentaties. Groep 4 heeft een prachtige poster gemaakt
van hun gekozen seizoen. Groep 5/6 heeft een kahoot (dit is een soort vragenspel) gemaakt over
hun gekozen seizoen. Alle kinderen hebben een seizoen gekozen en hier vragen over opgezocht.
Door dit aan elkaar te presenteren laten ze zien wat ze geleerd hebben en zijn ze gelijk bezig met
presentatievaardigheden.
Deze week hebben wij het nieuwe thema: Doe eens normaal! gestart. In dit thema gaan we met
elkaar op onderzoek wat voor ons en andere normaal is. We beginnen heel klein door te
bespreken wat normaal is voor ons thuis, op school en buiten. Later gaan we ook kijken wat er
normaal is voor mensen van over de hele wereld. We gaan kijken naar gebruiken, tradities,
feesten, normen en waarden, kledingstijlen, eten en nog veel meer. Met als belangrijkste doel:
ontdekken dat we allemaal anders zijn en toch veel overeenkomsten hebben. Hieronder foto’s
van de eerste opdracht: schrijf op wat voor jou normaal is om te doen buiten, thuis en op school.

Vorige week dinsdag hebben we een les gekregen van de bibliotheek. Agnes kwam vertellen over
luisterlezen. Je kunt op vele verschillende manieren naar een boek luisteren. Zo kun je via de
website Yoleo.nl naar boeken luisteren. Bij de bieb kun je luisterboeken lenen. Bij deze boeken
zit een code en wanneer je deze code invoert op een website, kan het boek aan je voorgelezen
worden. Deze manieren hebben we uitgeprobeerd en de boeken mogen we nog een tijdje in de
klas uitproberen.

Voor vragen, kunt u een bericht sturen via Basisonline of mailen naar f.molenaar@opspoor.nl of
mij aanspreken op het plein.

Met vriendelijke groet,
Juf Emma, juf Jamela en juf Fenna

Unit 7/8
De afgelopen weken hebben wij weer veel gedaan in unit 7/8. Zo zijn wij op scholenbezoek
geweest bij het Don Bosco, hebben wij pepernoten gebakken, zijn wij te werk gegaan met
papier-maché, ook zijn er een aantal toetsen afgenomen en tot slot werken de kinderen hard aan
het thema sterren en planeten!

Don Bosco College;
Bij het Don Bosco college hebben de kinderen een les wetenschap en techniek gevolgd. De
kinderen hebben een robot gemaakt en kennis gemaakt met de verschillende kleuren van vuur en
het ontstaan hiervan.

Sterren en Planeten;
Ook zijn wij verder aan het werk met het thema sterren en planeten. De kinderen zijn bezig met
het maken van een infographic, dit is een digitale informatieposter. Ook hebben de kinderen hun
planeet, nagemaakte met papier-maché!
Sinterklaas;
Ook is Piet langs geweest op school met pepernoten en konden de kinderen hun schoen zetten.
En hebben de kinderen pepernoten gebakken op school!
Groetjes,
Kelvin en Marga

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

