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Belangrijke data 

19 november Zwemcircuit 

19 november- 

23 november 

Week van de mediawijsheid 

22 november Oudergesprekken 

27 november Mr vergadering 

28 november Hercontrole fietsen 

5 december Sinterklaasviering 

20 december Groep 3 groepsshow om 11.00 uur voor de ouders van de kinderen 

van groep 3 

20 december Kerstviering en kerstdiner op school 

22 december 

6 januari 

Kerstvakantie 

 

Datum Wie werkt voor wie 

19 november Nina werkt voor Mirjam 

20 november Nina werkt voor Mirjam 

26 november Nina werkt voor Iris 

3 december Nina werkt voor Marga 

3 december Elize werkt voor Marlou 

7 december Annemiek werkt voor Mirjam 

10 december Nina werkt voor Marinka 

10 december Elize werkt voor Marjolein 

17 december Nina werkt voor Mirjam 

 

 

Inhoud 

0 Zwangerschapsverlof Marlou 

0 Kerstboom 

0 Voorleeswedstrijd 

0 Nationaal schoolontbijt 

0 Schoolfruit 

 

Zwangerschapsverlof Marlou 

Vanaf 7 december gaat juf Marlou van groep 1 met zwangerschapsverlof. Elize Elzinga 

gaat haar op de maandagen en dinsdagen vervangen, Anneke Lankhuijsen- Kroeske gaat 

Marlou op de woensdagen, donderdagen en vrijdagen vervangen. 
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Kerstboom 

Wij hebben eigenlijk één kerstboom te weinig op school. Heeft u toevallig thuis nog een 

(kunst)kerstboom over, dan zouden we deze graag willen overnemen. 

 

Voorleeswedstrijd 

Afgelopen woensdag 7 november was het zover, nadat de kinderen allemaal een heerlijk 

ontbijt hadden gehad was het ’s middags tijd voor de Nationale Voorleeswedstrijd voor 

de groepen 7 en 8. Er deden 8 acht kinderen uit groep 7 en 8 mee, die in de middag hun 

beste voorleeskunsten lieten zien. De kinderen deden erg hun best om zo mooi mogelijk 

voor te lezen uit hun eigen leesboek. De één deed niet onder voor de ander en gelukkig 

hadden de juffen niet het eindoordeel. De jury, bestaande uit Jannie, Annegep en 

Lucienne, moesten in druk beraad om tot een uiteindelijke winnaar te komen. Alle 

kinderen hadden het super goed gedaan, maar uiteindelijk was er 1 winnaar en dat was 

Dylan Sappema uit groep 8. Jacquelynn Aalders uit groep 7 werd tweede en is reserve 

als Dylan de volgende ronde niet zou kunnen. Dylan zal onze school vertegenwoordigen 

tijdens de volgende ronde tegen andere scholen uit de gemeente Noordenveld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nationaal schoolontbijt 

Op woensdag 7 november hebben de groepen 1 t/m 6 genoten van een heerlijk 

schoolontbijt. De kinderen van de groepen 7 en 8 hebben er een lunch van gemaakt. 
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Schoolfruit 

Morgen krijgen de kinderen waspeen, donderdag een appel en vrijdag een banaan. 

 

 

Beste ouders, verzorgers, 

Het afgelopen schooljaar hebben de intern begeleiders een bezoek gebracht aan Kentalis 

in Groningen. Kentalis is het instituut dat gespecialiseerd is in het begeleiden van 

leerlingen met taalontwikkelingsstoornissen in heel Nederland. Zij begeleiden leerlingen 

zowel op de basisscholen als op hun eigen scholen. De jonge kinderen begeleidt Kentalis 

op De Taaltrein. 

De intern begeleiders hebben een training gehad die hen heeft laten ervaren waar 

kinderen met een TOS (taal ontwikkelingsstoornis), op school en in hun eigen omgeving 

tegen aanlopen en meemaken. 

Zij hebben ook handvatten gekregen om leerlingen binnen de school te kunnen helpen, 

zodat de kinderen de wereld om zich heen beter leren begrijpen. De training was 

interactief en niet saai of uitgesproken theoretisch. 

Jaarlijks organiseert het Ondersteuningsteam van OPON een avond voor ouders, waarop 

onderwerpen besproken worden die voor ouders interessant zijn en waar zij in hun 

directe opvoedingssituatie veel aan kunnen hebben. 

In het voorjaar willen wij als onderwerp TOS bij ouders toelichten. Ieder kind begrijpt de 

taal weleens verkeerd of snapt de aanwijzingen niet zo goed. Dat wil niet zeggen dat het 

kind een TOS heeft, maar tijdens deze bijeenkomst kunt u als ouder wel leren hoe u de 

taal kunt aanpassen aan uw kind. Maar ook hoe het kind ervaart, wat volwassenen tegen 

hem of haar zeggen. 
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Een dergelijke avond kunnen wij organiseren, maar dan willen we op voorhand weten om 

hoeveel ouders het zal gaan die belangstelling hebben voor een dergelijke avond. 

Wij stellen ons het volgende van die avond voor: 

Het wordt een interactieve voorlichting over TOS, verzorgd door medewerkers van 

Kentalis, waarbij ouders en andere belangstellenden, al doende, veel zullen ervaren over 

het interpreteren van de taal. 

Wilt u voor 1 december aan de school laten weten of u belangstelling heeft voor een 

dergelijke avond? Er wordt een datum gepland als we weten of er voldoende 

belangstelling is. 

Zo spoedig mogelijk na 5 december, zal ik u laten weten of en hoe het verder gaat. 

Nettie Feenstra 

Lid OT OPO Noordenveld. 

050 4065788 

n.feenstra@onderwijs-noordenveld.nl 

 


