
NIEUWSBRIEF  NOVEMBER
LITERAIR THEMA EN MEER!

Literair thema november: Respect
Respect hebben voor elkaar is een belangrijke kernwaarde 
van onze school. Gewenst gedrag komt echter niet vanzelf, 
dus net als bij rekenen en taal moet dat geoefend worden. 
Ouders en leerkrachten spelen daarbij een belangrijke rol, 
want kinderen spiegelen zich aan ons gedrag. Respect  
betekent elkaar accepteren. Respect kan je echter niet  
afdwingen, dit moet je verdienen. Kinderen hebben het  
immers haarfijn door als je niet eerlijk bent of als je zelf 
niet oprecht bent. 
 
Met het thema respect gaan we deze maand met alle  
groepen aan de slag. We doen als school mee aan de 
“Week van Respect” (9 t/m 15 november) en gebruiken o.a. 
de volgende (prenten)boeken om het thema bespreekbaar 
te maken.

Het vervelende lieveheersbeestje

Het vervelende lieveheersbeestje zegt nooit alsjeblieft of dank je wel. Hij wil 
met niemand delen en maakt met iedereen ruzie. Dat je zo geen vrienden 
maakt, daar is hij aan het eind van het verhaal wel achter. Maar ‘Het  
lieveheersbeestje dat niet lief deed’ is meer dan een origineel en  
humoristisch prentenboek. 

Agenda
 
Week 46  
Contactavonden  
groep 1 t/m 7
 
16 november    
OR-vergadering 
 
17 november   
MR-vergadering 
 
18 november    
Studiedag, deze dag zijn alle  
leerlingen vrij 
 
30 november  
Nieuwsbrief december
 

BOEKENTIPS



Kleine blauwe truck

Kleine blauwe truck is de vriendelijkste wagen van de boerderij. Hij is  
bevriend met alle dieren en staat altijd voor iedereen klaar. Zélfs de  
knorrige kiepwagen, die altijd hard langs hem heen rijdt, helpt hij uit de 
brand. Of eigenlijk: uit de modder. Maar dan komt kleine blauwe truck zelf 
vast te zitten… Gelukkig heeft hij een hoop vrienden die hem graag een 
duwtje komen geven!

Wie legt het mooiste ei?

Kip Florrie vindt zichzelf beter dan de andere kippen, omdat zij de enige 
groene kip in het kippenhok is. Daarom doet ze onaardig tegen de andere 
kippen. Als Harry Haan een ei-leg-wedstrijd organiseert, is Florrie overtuigd 
dat zij die zal winnen. Zij is de mooiste kip, dus zal ze ook wel het mooiste 
ei leggen, denkt ze, maar dat pakt anders uit. 

Mag je zeggen wat je vindt?

Van jongs af aan leer je over wat mag en wat niet, over normen en  
waarden. Maar wie bepaalt wat goed is of fout? En is de grens daartussen 
altijd zo duidelijk? Betekent vrijheid van meningsuiting dat je alles mag 
zeggen, altijd en overal? Wat is respect en is dat iets wat je krijgt of geeft? 
Diefstal is verboden, maar wie bepaalt wat van wie is? Mag je liegen als je 
daarmee iemands leven redt?



Drempelonderzoek groep 8
Afgelopen week is groep 8 aan de slag geweest met de zgn. drempeltoets.  
Deze toets bestaat uit de onderdelen technisch lezen, spelling, woordenschat,  
begrijpend lezen en rekenen. Het doel van het drempelonderzoek is om door 
middel van deze objectieve toets leerlingen en hun ouders een indicatie te  
geven voor de vorm van voortgezet onderwijs die gekozen kan worden na de  
basisschool. Hoewel het Drempelonderzoek een bepaalde voorspellende  
waarde heeft, kan het uiteindelijke advies van de school op basis van de  
bevindingen van de jaren op de basisschool, hoger of lager uitvallen.  
Eind november willen we de uitslag van het Drempelonderzoek graag met de 
 ouders/verzorgers van onze leerlingen uit groep 8 bespreken. Ook deze  
gesprekken zullen we digitaal voeren. U ontvangt hier binnenkort een  
uitnodiging voor. 

Contactavonden groep 1 t/m 7
In tegenstelling tot wat we in de vorige  
nieuwsbrief aankondigden, zullen we de  
contactavonden/10-minutengesprekken (vanwege 
het helaas nog steeds stijgende aantal Corona  
besmettingen) alleen digitaal via Teams  
organiseren. Vrijdag 30 oktober ontving u via uw 
oudste kind (vanaf groep 7) bij ons op school een 
uitnodiging voor een 10-minutengesprek, waarop u 
voor elk van uw kinderen kunt aangeven voor welk 
dagdeel u kiest. Deze brief graag uiterlijk woensdag 

4 november via uw oudste kind bij ons op school weer inleveren, zodat wij een indeling kunnen maken.  
Uiterlijk vrijdag 6 november krijgt u via de groepsleerkracht van uw kind(eren) bericht over tijdstip en dagdeel 
waarop uw gesprek ingepland staat. In deze brief treft u tevens de link aan, waarmee u kunt inloggen. Als u 
dat enkele minuten voor aanvang van uw gesprek doet, komt u in de lobby terecht. De leerkracht laat u toe tot 
het 10-minutengesprek als het voorgaande gesprek is afgesloten. Dit uiteraard om de privacy te waarborgen.  
Het gesprek dat we gaan voeren, gaat naast de vorderingen en verwachtingen ook over het beeld dat wij van 
uw kind hebben. Het is belangrijk om te weten of ons beeld overeenkomt met dat van u. We willen o.a. graag 
weten of uw kind met plezier naar school gaat, met welke verhalen over school en de groep uw kind  
thuiskomt, hoe de leerstof bij het kind aansluit en hoe serieus hij of zij omgaat met huiswerk. Kortom wij willen 
een zo goed en compleet mogelijk beeld van uw kind kunnen vormen. Zo kunnen wij de best mogelijke  
begeleiding bepalen. Het gesprek is een oudergesprek, het is dus niet de bedoeling dat ook de kinderen  
hieraan deelnemen. De contactavonden voor groep 8 staan later deze maand gepland, omdat we in die  
gesprekken ook de uitslag van het Drempelonderzoek willen bespreken. 



Week van de Mediawijsheid: Wat is jouw digitale balans? 
Online media kunnen je helpen het beste uit jezelf te halen. Health-apps en slimme horloges geven inzicht in 
je gezondheid. Je kunt zelfs trainen onder leiding van je virtuele personal trainer of je voelt je helemaal zen na 
een aflevering van je favoriete serie. Via social media kun je mensen over de hele wereld ontmoeten en door 
online tutorials leer je een nieuwe hobby.

Maar media kunnen ook veel van je vragen. De druk om altijd bereikbaar te zijn kan leiden tot stress. Soms 
voel je je minder goed, omdat je jouw leven via sociale media vergelijkt met dat van anderen. Of je krijgt te 
weinig beweging na een lange dag werken achter een scherm. Of je bent af en toe niet te stoppen en verlies je 
jezelf in vele (late uurtjes) gamen met een slaaptekort als resultaat.

Tijdens de Week van de Mediawijsheid (6 t/m 13 november 2020) kunnen onze leerlingen uit groep 7 en 8 zelf 
uitvinden hoe je media kunt gebruiken om gezond te blijven en het beste uit jezelf te halen. Dat is echter voor 
iedereen anders. Wat is jouw digitale balans?

Ouderbijdrage via de Stichting Leergeld
Onze oudervereniging (ouderraad) organiseert jaarlijks vele activiteiten 
die er zeker toe bijdragen om onze leerlingen een plezierige schooltijd 
te bezorgen. Dat u dit waardeert is duidelijk, want de ouderbijdragen 
worden jaarlijks keurig betaald. Mocht dit voor u een probleem zijn of 
worden, kunt u mogelijk een beroep doen op Stichting Leergeld.  
Voor meer informatie verwijzen we u naar de website:  
www.leergelddrechtsteden.nl



Studiedag woensdag 18 november 2020
Vanwege een studiedag voor het personeel zijn alle leerlingen vrij op 
woensdag 18 november 2020.

Lesuitval als gevolg van Corona 
Afgelopen weken hebben zich al diverse collega’s moeten laten testen op Covid-19.
Gelukkig waren de testresultaten steeds negatief, maar in afwachting op het testresultaat mocht er uiteraard 
niet gewerkt worden.
In de meeste gevallen konden we vervanging regelen, maar het is ook een enkele keer voorgekomen dat er 
een groep thuis moest blijven.
Als dat het geval is, hanteren we de volgende procedure. 
 •Via de mail ontvangen de ouders van de betreffende groep minstens een dag van tevoren een brief  
 met de mededeling dat er voor deze groep geen vervanging beschikbaar is. De groepsleerkracht laat via  
 Klasbord weten, dat deze mail verstuurd is.
 •Ouders moeten deze brief beantwoorden en aangeven of ze zelf voor opvang kunnen zorgen of dat  
 hun kind gebruik moet maken van de noodopvang.
 •De antwoorden worden geïnventariseerd en er wordt een verdeling over de andere groepen gemaakt  
 van de kinderen die naar de noodopvang komen. 
 •Iedere leerkracht heeft ervoor gezorgd dat er een pakket werkbladen klaarligt dat de kinderen, die  
 naar de noodopvang komen, kunnen maken. 
 •De groepsleerkracht mailt dit pakketje werkbladen ook naar de leerlingen die thuis mogen blijven.  
 Thuisblijvers mogen het pakketje ook op school op komen halen.
 •Thuisblijvers die niet in de gelegenheid zijn om op de dag zelf dit pakketje werk te maken, hebben 1  
 week de tijd om dit werk alsnog bij de groepsleerkracht in te leveren. Alle leerlingen hebben hierdoor  
 hetzelfde werk uitgevoerd. 

Schoolmelk 
Van 2 november 2020 t/m 9 april 2021 krijgen de kinderen gratis 3x per week 
Schoolmelk aangeboden! Dit project, waar onze school voor ingeloot is, wordt 
aangeboden door FrieslandCampina en wordt ondersteund door de Europese 
Unie en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het doel is, dat 
alle kinderen een gezonde keus krijgen aangeboden en kennis maken met zuivel, 
een gezond alternatief op suikerhoudende drankjes.
In de praktijk betekent dit, dat de kinderen die dat willen op dinsdag-,  
woensdag- en donderdagochtend via school zuivel aangeboden krijgen en  
daardoor geen drinken van thuis hoeven mee te nemen. Wat de kinderen wel 
mee moeten nemen is een lege beker (het liefst met dop om hun tas schoon te  
houden). In het onderstaande schema kunt u aflezen wat er in welke week wordt 
aangeboden.



Week start Product

2-Nov Melk + Karnemelk

9-Nov Melk + Karnemelk

16-Nov Melk + Karnemelk

23-Nov Yoghurt

30-Nov Melk + Karnemelk

7-Dec Melk + Karnemelk

14-Dec Melk + Karnemelk

21-Dec Vakantie

28-Dec Vakantie

4-Jan Yoghurt

11-Jan Melk + Karnemelk

18-Jan Melk + Karnemelk

25-Jan Melk + Karnemelk

1-Feb Yoghurt

8-Feb Melk + Karnemelk

15-Feb Melk + Karnemelk

22-Feb Vakantie

1-Mar Melk + Karnemelk

8-Mar Yoghurt

15-Mar Melk + Karnemelk

22-Mar Melk + Karnemelk

29-Mar Melk + Karnemelk

5-Apr Yoghurt

Hoofdluis 
Het is gebruikelijk dat alle kinderen na iedere schoolvakantie gecontroleerd worden op hoofdluis. Dat gebeurt 
nu ook, maar als corona maatregel zullen alle groepen door dezelfde drie moeders, die tevens ook  
overblijfouder zijn, gecontroleerd worden. 
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