
 

 
Kalender 
 

 
9 november 
Koekoekshow 
 
5 december 
Sinterklaas 
 
22 december 
Kerstviering 
 
23 december 
Start 
kerstvakantie 
vanaf 12 uur 
 
9 januari 2023 
Studiedag 
 
11 januari 
Koffieochtend 
 
24 februari 
Studiedag 
 
13 maart 
Studiedag 
groep 1-4 
 
19 mei 
Studiedag 
 
21 juni  
Studiedag 
 
Kijk voor meer  
Jaarkalender 
Op de website 

   
 
Sinterklaas   
 
Dit weekend komt de Sint weer in ons land aan! Hierbij wat handige informatie 
voor ouders, hulpsinten en hulppieten. 
 

• De groepen 5 t/m 8 mogen een surprise met een gedicht maken voor de 
viering op 5 december. Lootjes trekken gebeurt op vrijdag 18 november.  
 

• Op maandag 28 november zetten de kinderen van groepen 1 t/m 4 hun 
schoen. De leerkracht van de groep zal hier zeker nog iets over sturen.  
 

• Op woensdag 30 november is er een crea-ochtend in de school van 10.30-
12.00 uur. We werken met maatjesklassen: alle groepen 3-4 zijn 
gekoppeld aan de kleutergroepen en alle groepen 5-6 zijn gekoppeld aan 
de groepen 7-8. Het zou heel leuk zijn als hier een aantal ouders bij 
kunnen helpen. De groepsleerkracht zal hier een oproepje voor uitzetten. 
 

• Op maandag 5 december komt Sinterklaas ook echt bij ons op bezoek! Hij 
wordt ontvangen op het voorplein, en daar zijn alle kinderen van de school 
bij aanwezig. Ook jullie als ouders mogen komen, en rondom het plein 
meekijken en meezingen. De kinderen gaan in de ochtend naar hun eigen 
klas, en komen om 8.30 weer met hun leerkracht naar buiten om plaats 
nemen op een vaste plek op het plein. 
 

• De kinderen van de groepen 1-2 zijn op maandag 5 december vanaf 12.00 
uur vrij. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan wel tot 15.00 uur naar 
school.   

 
_____________________________________________________ 
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Wat te doen als een leerkracht afwezig is? 
 
Zoals eerder hier aangekondigd, wat uitleg over wat te doen bij afwezigheid van 
een leerkracht. Hierbij: We werken al een aantal jaren in minibouwen (1-2, 3-4, 
5-6 en 7-8). De leerkrachten in een minibouw werken (organisatorische en 
inhoudelijk) onderling veel samen. Ze vangen ook geregeld elkaars groepen op 
en dat is uiteraard fijn omdat er dan een bekende leerkracht voor de groep staat.  
 
Hoe kan dat?  
In iedere minibouw werkt gemiddeld 2 à 3 dagen een extra leerkracht. Deze extra 
dagen worden over het algemeen vooral besteed om leerlingen te 
ondersteunen/begeleiden op allerlei vakgebieden of om een leerkracht vrij te 
roosteren om achter de schermen aan zijn/haar groep te werken of om zorg- en 
kindgesprekken te voeren.  
 
We hebben de afspraak dat op deze dagen de leerkracht(en) ook ingezet kan 
worden om groepen op te vangen als een leerkracht afwezig is. Daar krijgen jullie 
niet altijd iets van mee. Dat regelen we gewoon en we plukken hier al een tijdje de 
vruchten van. 
 
We kunnen dit echter niet zo voor alle dagen van de week organiseren. Daar 
hebben we simpelweg de menskracht niet voor. Dat houdt in dat het ook zomaar 
kan voorkomen dat een groep één of meerdere dagen thuis komt te zitten (los van 
Corona).  
 
We informeren jullie zo vroeg als mogelijk en kijken dan samen met de leerkracht 
hoe te handelen. Op de eerste dag dat de leerlingen van een groep thuis komen te 
zitten, is er nog geen werk voorhanden. We organiseren op die dag wat te doen 
voor eventueel de rest van de week. Er worden dan pakketjes gemaakt en we 
informeren jullie hoe dit op te halen.  
 
Uiteraard mag je jouw kind naar de BSO brengen op de gebruikelijke 
contractdagen, ook als er deze dag geen onderwijs was. Wel graag het kind 
afmelden via het ouderportaal als het niet naar de BSO komt.  
 
We verzoeken jullie voor zo’n eerste dag en mogelijk meerdere dagen achterwacht 
te creëren. Laten we hopen dat het niet nodig is, maar dan zijn we met z’n allen 
voorbereid. 
_____________________________________________________ 



 

   
 
Koekoekshow 
 
Woensdag 9 november was het weer zover, gelukkig een Koekoekshow live! 
We hebben met z’n allen genoten van de optredens van onze groepen.  
 
Maar ook de band onder leiding van Fabio was paraat. Louke, Bodhi, Jonas en Ivor 
doen het al een tijdje geweldig. Het zijn topmuzikanten in de dop! Op naar de 
volgende show in maart 2023.  
_____________________________________________________ 
 

  
 
TSO  
 
We zijn op zoek naar ouders die het leuk vinden om vanuit hun expertise een 
aantal workshops te geven tijdens de TSO.  
 
We zijn vooral op zoek naar creatieve en sportieve activiteiten. Meld je aan bij 
mmahakena@kindenco.nl  
______________________________________________________________ 

 


