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 Nieuwsbrief 
 
 

Nummer 10 4 november 2022 Week 44 

 

In deze nieuwsbrief 

1. De week rond 
2. Agenda komende periode 
3. Aanmelden voor de ouderavond identiteit op maandag 28 of woensdag 30 november 
4. Herfstwandeling groepen 1 en 2 
5. Oproep adventkransen maken 

 

                                  
                                                                                  
 
1. De week rond … 
 
Geachte ouders, verzorgers en belangstellenden, 
 
Het is een “gewone” rustige week. 
Een week waarin de kinderen hard hebben gewerkt aan de lampionnen en 
het resultaat mag er zijn. Zie hieronder de foto’s: 
 

 
Ondertussen zijn de commissies vanuit de ouderraad bezig met de voorbereiding voor Sint Maarten, 
Sinterklaas en Kerst. De voorzitters Mirjam en Rebecca hebben de regie goed in handen en samen met 
teamleden worden creatieve acties bedacht.  
 
Deze week kregen wij van onze schoolleverancier 150 wisbordjes ter compensatie voor het ongemak van 
de late leveringen van de methodes. Zo ervaar je maar weer dat een goed contact met leveranciers veel 
waard is.  
 
Ook ontvingen wij deze week van een uitgever een koffertje met het 
geluksspel. Thema's als positief denken, dankbaarheid, talenten, 
zelfvertrouwen, toekomstdromen en geluk doorgeven komen aan de orde. 
Dit past natuurlijk bij ons aanbod van de KiVa-lessen. 
Een “gewone” week....... of is het een kwestie van geluk…  
  
 
Wij wensen u een goed en fijn weekend toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dennis Assink, directeur-bestuurder en 
Marijke Boon, adjunct-directeur  
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2. Agenda komende periode 
 

Vr 11 november 
ma 14 t/m vr 25 november 

vr 18 november 
                                            ma 21 november 
                                        vr 25 november 

                                       ma 28 november 
                                       wo 30 november 

                                            
                                            ma 05 december 

                                          di 13 december 

 
 
 
hele dag 
 
19.30 - 21.00 uur 
19.30 - 21.00 uur 

Lampion lopen Westerholm, groepen 1-2 
Oudergesprekken groepen 1 t/m 5 
Start Ateliers 
Studiedag, alle kinderen vrij  
Adventkransen maken 
Ouderavond identiteit en visie 
Ouderavond identiteit en visie 
 
Sintviering 
Mini basketbaltoernooi Scharlakenhof groepen 
7 en 8 

 

3. Aanmelden voor de ouderavond identiteit op maandag 28 of woensdag 30 
november 

 
We zijn als team gestart met het doorleven van onze (levensbeschouwelijk) identiteit en cultuur van onze 
school. We hebben vanuit een waarderend perspectief gekeken naar onze school. Waar zijn we trots op?   
Uiteraard betrekken we u als ouders/verzorgers ook graag bij dit proces. Daarom attenderen we u op de 
twee identieke ouderavonden die zullen plaatsvinden op:  
maandagavond 28 november en woensdagavond 30 november. 
U kunt zelf kiezen welke datum u het beste past. Op beide avonden gaat de deur om 19:15 uur open. De 
avond zelf start om 19:30 uur en eindigt rond de klok van 21:00 uur.  
 
Graag willen wij u vragen om u aan te melden middels onderstaande link:   
https://forms.office.com/r/L1i20SbR0P 
 
Alvast hartelijk dank. 

 

4. Herfstwandeling groepen 1 en 2 

De kinderen van de groepen 1 en 2 hebben vrijdag 28 oktober een herfstwandeling gemaakt in de Braak in 
Eelde. Wat hadden ze prachtig weer! De kinderen hebben een kabouterpad gelopen door het bos. Bij de 
kabouters waren allemaal verschillende opdrachten te doen. Ook mochten de kinderen spelen in het 
lastige doolhof. Dat was soms ook best wel spannend! 
We willen alle ouders die mee waren bedanken voor de hulp. 
 

 
 
5. Oproep adventkransen maken  
 
Vrijdag 25 november a.s. worden er in de aula, onder leiding van juf Reina, weer adventkransen gemaakt 
voor alle groepen. Wie wil haar daarbij helpen tussen 08.30 en 10.30 uur? 
U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen naar: reina.hennink@sintnicolaasschool.nl . 
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