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Maandag 30 november   
Hij komt, hij komt…. 
 
We hebben van de Hoofdpiet door gekregen dat Sinterklaas en de Pieten ook dit jaar 
weer een bezoek aan onze school zullen brengen. Piet heeft ons het volgende schema 
doorgegeven: 

 
Wanneer? : Maandag 30 november 
Wat?  : schoen zetten 
Voor wie? : alle leerlingen 
Belangrijk! : NEEM EEN SCHOEN MEE NAAR SCHOOL!!! 
 

Wanneer? : Vrijdag 4 december 
Wat?  : Bezoek van Sinterklaas en Pieten 
Voor wie? : Alle groepen 
Waar?  : Locatie Carnissedreef, op het kleuterplein 
Belangrijk! : ALLE LEERLINGEN ZIJN VANDAAG OM 12.00 UUR UIT!!! 
 
Ook had de Hoofdpiet nog een paar belangrijke mededelingen: 
 
* De leerlingen van de bovenbouw moeten niet vergeten hun surprise in te leveren. 
 
* Het Sinterklaasjournaal geeft belangrijke informatie over de aankomst van Sinterklaas.  
  Je kunt thuis naar het Sinterklaasjournaal kijken. Iedere dag wordt dit om 18.00 uur  
  uitgezonden op NPO 3.  
 
Sinterklaas en de Pieten hebben er nu al veel zin in. De Weerpiet is druk bezig met de 
zonnedans, zodat we hopelijk mooi weer hebben… 
 

 
Opkomst rapportgesprekken 
 
Deze week zijn de rapportgesprekken gehouden. Niet alle ouders zijn op 
het gesprek verschenen. Een aantal ouders heeft zelf een nieuwe afspraak 

gemaakt. Dit geldt helaas nog niet voor alle ouders. Bent u niet op het 
gesprek verschenen dan verzoeken wij u ZELF een afspraak te maken met 
de groepsleerkracht van uw kind.  
 

 
Veiligheid 
 
We hebben geconstateerd dat er weer een nieuwe rage is: Heelys. Deze schoenen met 
wieltjes zijn superleuk, maar kunnen ook voor gevaarlijke en onwenselijke situaties 
zorgen: 
 
* De kinderen gaan skatend door de klas en de gangen 
* De wieltjes trekken strepen op de vloer 
* Buiten ontstaan hierdoor situaties die gevaarlijk zijn  
 
Veiligheid is voor ons enorm belangrijk. Daarom is na overleg besloten een verbod in te 
stellen op de Heelys. Het dragen van Heelys is dus NIET meer toegestaan!  Wilt  u 
erop letten dat uw kind deze schoenen niet meer aantrekt naar school. Alvast bedankt 
voor uw medewerking.  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Koffieochtend voor ouders 

08.30 uur – Carnissedreef 

(ruilen Logo3000) 

 

 

SSV Aikido  

16.00-18.00 uur 

Dinsdag 1 december  

 

GEEN extra gym 

 

 

Woensdag 2 december 

 
13.30 uur 
Ouder- en kindactiviteit 

Maritiem museum  

 

 

SSV Voetbal 

15.30 – 16.30 uur 

 

 
Donderdag 3 december 

 

GEEN extra gym 

 

Koffieochtend voor ouders 

08.30 uur – Fazantstraat 

(ruilen Logo3000) 

 

SSV Basketbal 16.15-18.00  

 

 

 

Vrijdag 4 december 

 

Sinterklaasfeest 

 

ALLE LEERLINGEN ZIJN 

VANDAAG OM 12.00 UUR 

VRIJ !!! 
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Maandag 30 november   
Te laat komen 
 
Helaas zien we dat er nog steeds kinderen te laat op school komen.  
Dit is niet alleen vervelend voor de leerkracht, maar ook voor de groep 
en uw kind. Binnenkort zal door de Leerplichtambtenaar een te-laat-
kom-actie worden gehouden. Deze dag wordt niet van tevoren 
aangekondigd.  
 

Zorgt u ervoor dat uw kind op tijd op school is. De deur gaat om 08.20 uur open. Er is 
een inloop van 10 minuten. Om 08.30 uur begint de leerkracht met de les. Het is de 

bedoeling dat uw kind dan al in de klas is. 
 
 
Studiemiddag 
 
Woensdag 2 december is er weer een studiemiddag voor het team. 
Deze middag staat in het teken van begrijpend lezen, kanjertraining, 
rekenbeleid en het schoolplan. De leerkrachten leren op deze middag 
van en met elkaar.   

 
 
Wol gezocht! 
 
Binnenkort wil juf Saïda als LTU activiteit beginnen met breien 
met een breiring. Hiervoor is zij op zoek naar wol. Heeft u thuis 
nog wol liggen die u niet meer gebruikt, wilt u dan zo vriendelijk 
zijn deze wol mee te geven aan uw kind. U maakt juf Saïda hier 
enorm blij mee.   

 

 
Even voorstellen 
 
Vorige week heeft u al kennis kunnen maken met juf Esmeralda. Deze 
week is het de beurt aan juf Jacqueline. Zij werkt sinds een aantal weken 
op onze school. 

 
Hallo allemaal! Mijn naam is Jacqueline Schols en ik ben 27 jaar. Ik 
kom op de Kameleon maatwerk geven aan groepjes kinderen uit 
de groepen 1 tot en met 4.  
 
Mijn hobby’s zijn reizen, koken en sporten. Graag werk ik met jullie 
samen aan een gezellige en leerzame tijd. 
 

 

Koffieochtend voor ouders 

08.30 uur – Carnissedreef 

Dinsdag 1 december 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 2 december 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 3 november 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 4 november 

 

 


