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NIEUWSBRIEF
Schooljaar 2020-2021, nr.12, 27 november 2020.

Peuterspeelzaal Doomijn
Vier je mee? Sinterklaas

Beste ouder(s)/ verzorgers,
Dit jaar is de intocht van sinterklaas en zijn vrienden wat anders verlopen. Hebben jullie het op televisie gezien?
Voor de meeste kinderen is het een spannende tijd. U kunt uw kind hierop voor bereiden door samen naar de
televisie te kijken, boekjes te lezen en Sinterklaasliedjes te zingen. Ook kunt u samen een tekening maken en
deze in de schoen doen. Pepernoten bakken is ook heel leuk om te doen, het recept staat ook in deze
nieuwsbrief.
Op de peuterspeelzaal zijn we ook al druk aan het knutselen van bijvoorbeeld de stoom/pakjesboot. Ook mogen
de kinderen zich verkleden als Sinterklaas of Piet. We lezen voor uit boekjes, de titels staan hieronder. En elke
dag zingen we liedjes en soms dansen we daarbij. Zou Sinterklaas ons wel horen? We denken van wel. Want we
hebben gehoord dat Sinterklaas op 4 december op de peuterzaal komt. Hoe dat precies georganiseerd gaat
worden hoort u nog. Voor nu alvast veel voorpret voor 5 December.
Voorlezen
De boeken die centraal staan zijn:
Lieve Sinterklaas Kathleen Amant
Rikki helpt Sinterklaas Guido van Gene

Woorden die aan bod komen zijn:
Sinterklaas, Piet, de zak, cadeautje, strooien, pepernoten, feest, jarig,
liedje, geven, een handje geven, krijgen, schoen zetten, stoomboot, paard, dak,
mijter, wachten, de handschoen, boot, de wortel, het papier, inpakken, groot,
klein, zwaaien, rood, het paard, een liedje zingen, helpen, op schoot zitten,
dag en nacht.

Doet u thuis mee?
Ideeën voor thuis:
• Schoen zetten. Wat doe je in de schoen voor het paard en/of Sinterklaas.
• Verkleden als Sinterklaas of Piet
• Pepernoten bakken
• Liedjes zingen
• Boekjes lezen

Recept voor pepernoten:
125 gram bloem.
125 gram zelfrijzend bakmeel.
100 gram boter
90 gram bruine suiker
2 eetlepels water
Mespuntje zout
1 ei
½ theelepel kaneel

Oven voorverwarmen op 175 graden.
Ei splitsen, alleen het eigeel gebruiken.
Alle ingrediënten tot een bal deeg kneden.
Deeg 1 uur in de koelkast.
Balletjes draaien en op een bakplaat neerleggen.
Met de duim de balletjes iets platter maken.
Dan de bakplaat 20 minuten in de oven zetten.

Aanwezigheid Rik
Maandagmiddag 30 november, woensdag 2 december en vrijdag 4 december.

Naschools aanbod van BSW
Afgelopen dinsdag hebben veel kinderen meegedaan aan de pietengym van buurtsportwerk (beweegteam). Het
was erg leuk en een groot succes. Beweegteam en iedereen die mee heeft gedaan, bedankt!!

Software estafette voor thuis
Sinds dit schooljaar zijn wij in de groepen 4 tot en met 8 gestart met de nieuwe versie van de methode Estafette.
Deze software biedt de kans om op een leuke speelse manier bezig te zijn met (begrijpend) lezen. Het betreft een
extra oefeningen ter ondersteuning van datgene dat op school aangeboden wordt.
Het leren lezen is een proces van kilometers blijven maken (oefenen, oefenen en oefenen). Naast het lezen van
woordjes en zinnetjes is deze software ook gewoon een goede en leuke oefening.
De Oefensoftware van Estafette bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Tekst lezen: De leerlingen kunnen oefenen met de teksten van de omnibus waarmee ze werken. Bij het lezen
van het hoofdstuk oefenen de leerlingen correct en vlot lezen met intonatie.
2. Oefenen met Vloeiend & vlot: De leerlingen kunnen oefenen met de Uitlegkaart, de Woorden- en Zinnenkaart
en met de Tekstkaart (van het streefniveau) van Vloeiend & vlot. Bij Vloeiend & vlot oefenen de leerlingen met
specifieke leesmoeilijkheden. Het onderdeel Flitsen is bedoeld om de leessnelheid te verhogen en het
woordbeeld te automatiseren.
3. Kruip in de huid van… Het onderdeel Kruip in de huid van… bevat per AVI-niveau 16 oefenteksten. Leerlingen
kunnen oefenen met lezen met intonatie.
4. Leesrapport: De leerling kan zijn Leesrapport altijd opvragen, zodat hij zijn eigen ontwikkeling kan bijhouden.
Alle leerlingen kunnen via MOO inloggen en vervolgens aan de slag met de oefensoftware van Estafette!
Veel plezier en succes!

Sinterklaas
Het Sinterklaas feest zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 4 december. We kunnen wel zeggen dat Sinterklaas
gewoon op school komt deze dag!!! De kinderen van groep 1 t/m 4 krijgen een cadeautje van Sint en de kinderen
van groep 5 t/m 8 zullen surprises voor elkaar maken. Alle versiering hangt al. De traktaties zijn al geregeld door
de OV. Er is geen intocht, maar Sint komt iets later op school, dat betekent dat de leerlingen gewoon naar school
kunnen gaan zoals altijd. De kinderen mogen verkleed op school komen!
Sint zal de hele ochtend in het speellokaal de kinderen van groep 1 t/m 4 en de peuterspeelzaal ontvangen en
daar de cadeautjes uitdelen. Daarna zal hij even in groep 5/6 en 7/8 zijn gezicht laten zien!
We hebben er zin in!

Rommelpiet
Toen de meesters en juffen vandaag op school
kwamen, schrokken zij zich een hoedje…. De hele
school was een rommeltje. Het bleek dat de
rommelpieten deze rommel hadden gemaakt. Ook de
kinderen schrokken enorm, maar gelukkig zat er voor
elk kind ook een verrassing in hun vak of op hun
tafel.
Iedereen heeft in alle lokalen gekeken en daarna
begonnen de meeste kinderen uit zichzelf op te
ruimen, dus alle rommel was zo weer opgeruimd!!
We zullen deze actie vrijdag Sinterklaas bespreken, want dit kan natuurlijk niet. Meer foto’s staan op onze
website en op klasbord.

Kerstmis
Versieren
Normaal gesproken versieren wij met het team, versiercommissie en ouders de hele school. Dit jaar zal dat niet
doorgaan. Wij versieren als team zelf de school en de lokalen met behulp van de leerlingen.
Knustelen
De kinderen maken leuke kerstknutsels en een placemat voor het kerstontbijt in hun eigen klas.
Kerstviering
Door de Coronamaatregelen kunnen we dit schooljaar geen kerstavond organiseren..
Dit omdat de groepen niet groepsdoorbrekend (door elkaar) mogen eten, we daarom ook geen kerstviering
mogen organiseren in de gymzaal, we niet voor elkaar kunnen koken en omdat ouders/verzorgres niet op het
schoolplein mogen komen.
Dat betekent dat de leerlingen op donderdagochtend 17 december een Kerstontbijt hebben en daarna een
prachtig programma in hun eigen klas. ’s Middags ronden we alles af, ruimen we op en gaat het spul mee naar
huis wat mee naar huis kan. Op vrijdag 18 december zijn ALLE leerlingen vrij!

Ontruimingsoefening
Vrijdag 20 november hebben we onze eerste ontruimingsoefening van het schooljaar 2020-2021 gehad. De
oefening is rustig en goed verlopen. Iedereen had natuurlijk wel zijn of haar jas al aan, omdat het buiten al wat
kouder is. Dus de kinderen wisten dat de oefening eraan kwam. Maar toch is het goed om te oefenen om te
kijken hoe je je moet gedragen, waar je langs moet lopen en waar je je moet verzamelen. En dat je rustig moet
blijven in zo’n situatie. Verder moeten Rik en Janine ervoor zorgen dat het gehele gebouw echt leeg is en dat is
best wel even afstemmen.
Volgende keer zal in april/mei 2021 zijn en dan wordt het een onverwachte oefening, misschien wel m.b.v. de
brandweer (rook in school).
We willen alle leerlingen en personeelsleden (ook van Doomijn) een compliment geven voor het succes laten
verlopen van deze oefening!

Corona
Voor leerlingen tot en met groep 2 van de basisschool blijft het advies dat zij in principe niet getest hoeven te
worden als zij verkoudheidsklachten en/of koorts hebben en/of benauwd zijn.
Testen mag wel, maar is geen dringend advies, tenzij ze ernstig ziek zijn of uit het bron- en contactonderzoek
naar voren komen.
Voor leerlingen van groep 3 t/m 8 geldt dat zij bij enkel verkoudheidsklachten niet getest hoeven worden. Ook
hier geldt testen mag wel, maar is geen dringend advies, tenzij de leerling ook koorts heeft en benauwd is of
anderszins (ernstig) ziek is, uit het bron- en contactonderzoek naar voren komt of als het kind deel uitmaakt van
een uitbraakonderzoek (op advies van GGD).
In de bijlage bij deze nieuwsflits staat een handig overzicht van de GGD waarop aangegeven staat wanneer een
leerling of docent wel of niet naar school mogen komen. Ook staat er een overzicht van de GGD in de bijlage
waarin de nieuwe werkwijze staat vermeld.
De gezondheidsonderzoeken voor leerlingen in de basisschoolleeftijd zijn aangepast.

Buurtsportwerk
Volgende week en de week erop (op dinsdag, woensdag en vrijdag) geeft meester Timo van buursportwerk
(beweegteam Weststellingwerf) weer gastlessen aan de leerlingen van onze school, dit gebeurt tijdens de
normale gymtijden onder schooltijd! Op vrijdag 4 december zal hij op de middag gymlessen geven aan groep 3
t/m 6.

Bijlesmeester
Op dit moment is de leerkracht van de bijlesmeester (juf Janine) ziek, zij werkt normaal gesproken op maandag,
dinsdag, woensdag en donderdag met kleine groepjes leerlingen na schooltijd. Of ze wel of niet Corona heeft is
nog niet duidelijk, ze is in afwachting van de test. We hebben direct contact gezocht met de organisatie
bijlesmeester om een invaller voor komende week te regelen. Daar zijn ze nu druk mee bezig. Wel staat vast dat
de gemiste lessen van de leerlingen worden ingehaald, misschien niet volgende week, maar dan in de toekomst!
We houden u op de hoogte!

Juf Inge afwezig
Juf Inge is in de week van 7 t/m 11 december afwezig. Zij heeft een prijs gewonnen om een week naar een
bungalowpark te gaan en dat zal dan gebeuren. Juf Anja zal groep 3 dan overnemen. Het is mooi dat het
onderling opgelost kan worden. Dit ruilen gebeurt ook wel eens als juf Anja op cursus moet op een dag dat ze
niet werkt, bijvoorbeeld donderdag 7 januari 2021. Zij is dan maandag 4 januari vrij en heeft dan donderdag een
cursusdag.

Agenda
Wanneer
01-12-20
01-12-20
02-12-20
02-12-20
04-12-20
04-12-20
07-12-20

Wie
Groep 1 t/m 8
Oud papier lopers
Groep 3
Team
Alle groepen
Groep 3 t/m 6
Juf Marianne en
peuterspeelzaalleidsters
Juf Inge en juf Anja

Hoe laat

Juf Inge, juf Anja en
meester Rik
Groep 1 t/m 8
Groep 3 t/m 6
MR leden
Meester Carsten

Hele dag

08-12-20
08-12-20
08-12-20
09-12-20

Wat
Gymles van meester Timo
Oud papier
Gymles van meester Timo
Teamvergadering praktisch
Sinterklaas
Gymles van meester Timo
Overleg peuterspeelzaal en
school
Juf Inge afwezig, juf Anja voor
groep 3
Juf Inge afwezig, juf Anja voor
groep 3, meester Rik groep 7/8
Gymles van meester Timo
Naschools aanbod vanuit BSW
MR vergadering online
Reken coördinator opleiding

09-12-20
09-12-20

Meester Rik directie overleg
Gymles van meester Timo

Meester Rik
Groep 3

07-12-20
08-12-20

Onder schooltijd
Vanaf 18.00 uur
Onder schooltijd
14.30-15.15 uur
Overdag
Onder schooltijd
12.30-13.30 uur
Hele dag

Onder schooltijd
14.30-16.00 uur
19.30-21.00 uur
Hele dag, juf Sjoukje
groep 5/6
Hele dag
Onder schooltijd

09-12-20
10-12-20
11-12-20
15-12-20

17-12-20
18-12-20
4 t/m 8 januari
2021
04-01-21
05-01-21
06-01-21
07-01-21
11 t/m 15
januari 2021
11 t/m 15
januari 2021
11-01-21
11-01-21
12-01-21

Juf Inge afwezig, juf Anja voor
groep 3
Juf Inge afwezig, juf Anja voor
groep 3
Gymles van meester Timo
Schoolarts voor een aantal
leerlingen uit groep 3

Juf Inge en juf Anja

Hele dag

Juf Inge en juf Anja

Hele dag

Groep 1 t/m 8
Aantal leerlingen uit groep
3 die vorig jaar niet zijn
onderzocht in groep 2

Kerstontbijt met prachtig
aanvullend programma!!!
Alle leerlingen vrij!!!!
Zilveren weken Week 1

Alle leerlingen

Onder schooltijd
Onder schooltijd,
ouders/verzorgers
hebben informatie
ontvangen of krijgen dit
nog.
Onder schooltijd!

Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8

De hele vrijdag!!!
Onder schooltijd

Juf Anja afwezig, juf Inge werkt
Oud papier
Teamvergadering specifieke
ondersteuning
Dalton regiobijeenkomst
Flevoland
Facultatieve oudergesprekken op
verzoek van leerkrachte en/of
ouders/verzorgers
Zilveren weken Week 2

Juf Anja en juf Inge
Oud papier lopers
Team

Onder schooltijd
Vanaf 18.00 uur
13.30-15.15 uur

Juf Anja

Onder schooltijd, juf Inge
voor groep 3

Overleg met peuterspeelzaal

12.30-13.30 uur
Juf Marianne en meester
Rik
Leerkrachten groep 4 t/m 8 14.30-16.00 uur
Hele dag, juf Sjoukje voor
Juf Dana

12-01-20
13-01-20
13-01-20

Bovenbouwvergadering
Kanjertraining dag, diplomering
Kanjertraining A
OV vergadering
Meester Rik directie overleg
Reken coördinator opleiding

18-01-20

Digitaal Dalton café

19-01-20

Bijeenkomst 2 startende
leerkrachten
Tweedaagse studie Rik
Tweedaagse studie Rik

19-01-20
20-01-20

Ouders/verzorgers

Groep 1 t/m 8

groep 4

OV leden
Meester Rik
Meester Carsten
Juf Anja, juf Janine,
meester Rik
Juf Dana
Meester Rik
Meester Rik

19.30-21.00 uur
Hele dag
Hele dag, juf Sjoukje
groep 5/6
16.00-17.00 uur
15.00-17.00 uur
Hele dag
Hele dag

