
 
 

   
 Als je de wedstrijd niet wint, 
  ben je nog geen verliezer  
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Agenda 

 
December: 

 

5 december Sinterklaasfeest  
          13  december Nieuwsbrief  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Studiedagen: 
 

5 februari 
2 april 
24 juni 

 
 

 
 

 
 

Zondag 1 december - 1e Advent 
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Ziekte van leerkrachten 
Zoals u wellicht uit de media hebt begrepen, hebben scholen een gebrek aan personeel. Bij 
ons zijn gelukkig alle groepen bezet. Maar bij plotselinge ziekte van één en soms meerdere 
collega’s lopen wij nu ook tegen grenzen aan. We zijn heel blij met onze vaste invalster 
Liesbeth Zethoven. Het is heel fijn dat zij ons zo vaak kan helpen. Zij kan niet altijd en u 
begrijpt dat één invalster weinig is. Om te voorkomen dat er geen leerkracht bij ziekte van 
een collega beschikbaar is hebben we een plan gemaakt. Dit plan werkt als volgt: bij ziekte 
wordt eerst de duo collega en daarna Liesbeth gevraagd. Mochten zij niet kunnen dan wordt 
gekeken naar de mogelijkheden van ambulante collega’s om de groep over te nemen. Als 
dat niet haalbaar is, moeten we de groep opsplitsen.  Mocht de groepsleerkracht langer ziek 
zijn dan kunnen wij genoodzaakt worden om kinderen naar huis te sturen. Dit laatste willen 
wij uiteraard voorkomen, we zullen onze uiterste best doen om de kinderen op school te 
houden. Tegelijkertijd moeten we eerlijk zijn: het zal niet altijd lukken. We hopen dat u 
hiervoor begrip hebt. 
 

Sint groep 1 t/m 4 
Op donderdag 5 december vieren we het sinterklaasfeest op 
school. De voorbereidingen voor de aankomst van de Sint op De 
Wheemschool zijn al in volle gang. We weten niet hoe de Sint 
arriveert. Dat is dus nog even spannend! De kinderen van groep 1 
t/m 4 worden op de normale tijd verwacht in hun eigen lokaal. De 
jassen mogen aanblijven. Als u uw kind binnen heeft gebracht, 
mag u buiten wachten. Deze groepen gaan met de 

groepsleerkracht naar buiten waar we wachten tot de Sint zal arriveren. De kinderen van 
groep 5 t/m 8 verzamelen in de rij buiten op het plein. De kinderen hoeven die dag geen 
eten en drinken (voor de ochtendpauze) mee te nemen naar school. We hopen op een 
gezellige dag!  
 
Sint in groep 5 t/m 8 
Zoals u in Parro hebt kunnen lezen vieren de kinderen van groep 5 t/m 8 het Sinterklaasfeest 
op 5 december in de groep. Vanaf maandag 2 december mogen de surprises meegenomen 
worden naar school. Dan kan de voorpret beginnen! 
 

Kerstvieringen  
Het duurt nog even, maar toch alvast wat informatie over de Kerstvieringen. De kinderen 
van groep 1 en 2 vieren Kerst in hun eigen groep. Dat gebeurt op woensdag 18 december 
van 19-20u. Ieder kind mag twee volwassenen meenemen. De kinderen van groep 3 t/m 8 
vieren het kerstfeest op donderdag 19 december om 19u in de groep  
met de eigen leerkrachten. Om 19.50u ontmoeten we elkaar (ouders en 
kinderen) op het plein en zingen we samen enkele liederen. De kinderen 
van groep 1 en 2 zijn op 20 december vrij.   
Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 begint de kerstvakantie op vrijdag 20 
december om 12u. 
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Drama 
Onze collega Christine Abbink heeft zich bekwaamd in het vak drama. Drama is sinds 1984 
een officieel schoolvak in het basisonderwijs. Vaak wordt er gedacht dat drama wordt 
gegeven om kinderen beter toneel te laten spelen. Echter is dit een groot misverstand. Bij 
het vak drama gaat het niet om het eindresultaat. Drama is een middel om vele 
doelstellingen met betrekking op de algemene ontwikkeling van het kind te behalen. U kunt 
hierbij denken aan: 

 Het stimuleren van fantasie en creativiteit 

 Het vergroten van de concentratie 

 Het leren samenwerken 

 Het verbeteren van de sociale vaardigheden. Door kinderen zich te laten inleven in 
verschillende rollen leren ze te denken van uit iemand 
anders. Ze leren ook in te spelen op een ander 

 Het vergroten van de zelfstandigheid 

 Het vergroten van het zelfvertrouwen 

 Het leren presenteren en voor een groep staan 
Kortom…drama doet ertoe.  

 
Ouderbijdrage  
Dit jaar wordt de ouderbijdrage geïnd volgens Schoolkassa van ParnasSys. We zijn benieuwd 
naar uw feedback. Gelukkig heeft ParnasSys daar een knop voor ontwikkeld. Maak daar 
gerust gebruik van.  
 

Vacature BijdeHandjes 
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        29 november   Guus van Ommen    groep 4 
        30 november   Destn van der Horst   groep  8 
 

 
2 december   Ime de Boer    groep  6 
3 december   Zara de Jong    groep  1-2 
3 december   Marina Martirosian   groep 7a 
4 december    Yngmar Rensen    groep  2 
7 december   Jill Corbee     groep  7b 
8 december   Milan Snijders    groep  3-4 
10 december   Loïs de Jong    groep  7a 
12 december   Sem Koppejan    groep  2 
13 december   Sarah Doest    groep  3-4 
 
  


