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Nummer 12             28e jaargang        3 t.m. 7 december 2018 
 

Week 49  
3-7 december 

Start controle fietsverlichting door B.O.M. leerlingen 

3 december  Voorstelling voor groep 3-4-5 in de Meenthe in Steenwijk 

3 december  Jeroen Oosterhof Voorpoort 

5 december  Sinterklaasfeest op school 

4 december Jeroen Oosterhof directieoverleg 12.00-14.30 

6 december 8.00-12.00 Voorpoort 

12 december  OR vergadering 

20 december  Kerstfeest op school  

21 december  Leerlingen ’s middags vrij i.v.m. start kerstvakantie 

Week 52 en 1 Kerstvakantie t/m 6 januari  

 
Sinterklaasvoorstelling in de Meenthe.  
Op maandagmorgen 3 december, is er in de Meenthe, een sinterklaas voorstelling voor de groepen 3, 
4 en 5. Leerkrachten vanuit Steenwijkerland en Zwartewaterland gaan een prachtig toneelstuk 
opvoeren. Het toneelstuk heet: “Het cadeau van Sinterklaas”. Het is natuurlijk fantastisch om onze juf 
Roelie daarin een rol van Zwarte Piet te zien spelen. Het vervoer is inmiddels geregeld. Het is fijn dat er 
genoeg mensen zijn die willen en kunnen rijden. Alvast veel plezier allemaal! 
 
Fietsverlichting controle. 
De leerlingen van de B.O.M. gaan volgende week beginnen met het controleren van de fietsverlichting. 
Dit is niet om een stempel te kunnen verdienen, maar het gaat echt om de goede zichtbaarheid, 
wanneer je in het donker op de fiets naar school komt. Dus kom je op de fiets, zorg dan dat je goed 
werkende verlichting aan je fiets hebt! 
 
Sinterklaasfeest op school.  
Aanstaande woensdag is het eindelijk zo ver. Dan komt, als het goed is, Sinterklaas bij ons op school. 
De kinderen moeten allemaal om 8.10 uur in de klas zijn. Dus de deuren gaan ook 5 minuutjes eerder 
open. Iedereen houdt zijn/ haar jas aan en dan hopen we om 8.15 uur allemaal buiten te staan om 
Sinterklaas binnen te halen. Ouders kunnen uiteraard ook kijken naar de binnenkomst van Sinterklaas. 
Om Sinterklaas de ruimte te geven om aan te komen, zijn de parkeerplaatsen voor de school afgezet 
met linten. Er kan deze ochtend dus niet bij school geparkeerd worden!  
Wanneer Sinterklaas aangekomen is, gaan wij met de leerlingen weer naar binnen en gaat t feest 
beginnen. Ouders kunnen hun kind(eren) op de gewone tijd, om 12.30 uur, weer ophalen.  
Ter info voor nieuwe ouders: het is niet de bedoeling dat u als ouder, in de klas blijft kijken. Alleen 
ouders van de ouderraad zullen deze ochtend aanwezig zijn om te helpen met het klaarzetten van 
limonade e.d.  
 
VOMOL 
De groepen 7 en 8 hebben op de vrijdagochtend praktijklessen gehad over landbouwvoertuigen. Er 
werd aandacht besteed aan het inzicht krijgen hoe het is om op een landbouwvoertuig te rijden en 
hoe je ander verkeer wel of niet ziet. Met andere woorden; waar kun je zelf rekening mee houden 
wanneer je wandelt of fietst en er komt bijvoorbeeld een trekker aan? Wij willen iedereen die 
geholpen heeft met organiseren en begeleiden hartelijk danken voor de inzet! 
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Plusgroep begrijpend lezen. 
Dit schooljaar zijn we van start gegaan met plusgroepen voor een paar vakken: begrijpend lezen, taal 
en rekenen. Deze zijn bedoeld voor leerlingen die op dat vakgebied zeer goed presteren, maar geen 
meerpresteerder zijn. Om deze leerlingen toch extra uitdaging te bieden krijgen ze een half uur per 
week een vakles met meer uitdagend aanbod en hebben ze extra verwerking in de eigen groep. 
De plusgroep begrijpend lezen bestaat naast de vier vaste Meerpresteerders uit nog 1 leerling uit 
groep 7 en 4 leerlingen uit de beide groepen 6.  
De afgelopen periode hebben deze leerlingen kennisgemaakt met verschillende werkvormen voor 
begrijpend lezen, zoals hoe lees je een krantenbericht, breinkrakers en het lezen van de uitleg van een 
spel. Dit laatste was een uitdagende coöperatieve opdracht, waarbij ze niet alleen zelf het spel 
moesten begrijpen en kunnen spelen, maar ook aan de andere moesten kunnen uitleggen. Het werd 
een interessante les! 
 
 

                         
 
Voorstellen nieuwe stagiaire in groep 1. 
Mijn naam is Noa Halfmouw. Voor dit aankomend jaar mag ik stage lopen bij groep 1 in de klas. 
Daarom dit berichtje om mezelf even voor te stellen. Ik ben 16 jaar oud en ik woon in Zwartsluis.  
Mijn hobby’s zijn volleyballen en gezellig met mijn familie zitten.  
Ik vind het super leuk om met kinderen te werken en spelen. Ik zit op het Deltion College in Zwolle.  
Ik ben een eerstejaars student van de opleiding onderwijsassistent. Ik ben bij deze school gekomen 
omdat het mij heel leuk lijkt om met deze school samen te werken. Ik heb ook heel erg veel zin in dit 
jaar en vooral dat ik op deze school welkom ben. Ik hoop dat jullie mij nu een beetje hebben leren 
kennen en dat we op school misschien een praatje kunnen maken. 
 

 
 


