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Nieuwe leerling
Sienna is 1 december 4 jaar geworden. Ze gaat in december proefdraaien en zal dan in januari bij ons starten in
groep 1. We wensen Sienna veel plezier in groep 1.

Rapportgesprekken
Afgelopen weken hebben we fysiek en online gesprekken gevoerd met ouders/verzorgers van groep 1 t/m 8 en
ook met leerlingen vanaf groep 5. Wij vinden deze gesprekken altijd erg fijn en waardevol, want zo kunnen we
met elkaar spreken over de ontwikkeling van ‘onze’ kinderen.
Ook het feit dat de leerlingen van groep 5 erbij zitten is erg goed, want zij zullen zo leren om over hun eigen
handelen en ontwikkeling na te denken en dit ook onder woorden te brengen. Het mooiste is dat op een gegeven
moment de kinderen zelf het rapportgesprek leiden en ons (ouders/verzorgers en leerkrachten) gaan vertellen
waar het de afgelopen periode aan gewerkt heeft, wat goed ging, wat minder en waar dat aan lag. En dat ze zelf
goed kunnen reflecteren op hun eigen handelen. Maar dat is nog iets voor in de toekomst.
We willen alle ouders/verzorgers en leerlingen bedanken voor hun komst.
Misschien zijn er nog wel ouders/verzorgers die nog een gesprek moeten hebben, dit is al gepland met die
ouders of zal nog gepland worden.

Sinterklaas
Wat was het een feest dat Sinterklaas vandaag op school was, er was zelfs nog een pietje bij!!
Om kwart voor 9 zaten de kleuters al vol spanning te wachten op Sint in het speellokaal en ze hoefden niet lang
te wachten, want hij was er mooi op tijd. De kleuters waren zo onder de indruk dat ze vergaten te zingen en
alleen maar naar Sint zaten te kijken, hahahaha! Ze hebben leuke spelletjes met elkaar, met piet en voor de Sint
gedaan. Ook hadden ze mooi gezongen en aan het einde kreeg iedereen een mooi cadeautje. Het was een
gezellig feestje.
Groep 3 was daarna aan de beurt en ook deze kinderen hebben
gezongen, gespeeld en genoten van de komst van Sinterklaas, want
het was best wel spannend……. Groep 4 heeft ook gezongen voor de
Sint, voorgelezen en spelletjes gedaan met die gekke piet, het was
erg leuk. Ook groep 3&4 kregen een cadeautje van de Sint, super!!
Daarna ging Sint nog even langs bij groep 5, 6, 7&8 en dat vonden de
kinderen erg leuk. De groepen 5 t/m 8 hadden ook prachtige surprises
voor elkaar gemaakt met erg leuke gedichten, goed gedaan jongens
en meiden!!
Aan het einde van de ochtend ging Sint met piet nog even langs de
peuters en die hebben er ook van genoten.

De Sintcommissie had voor iedereen ranja, pepernoten en een chocolade lolly geregeld, wat Jan allemaal heeft
ingeschonken en uitgedeeld, prima geregeld!!
Na de ochtend heeft Piet nog cadeautjes gebracht aan de kinderen uit groep 3&4 die er niet bij konden zijn
vanwege quarantaine of ziekte. Bedankt Piet!! We willen de Sintcommissie, de Sint, de pieten en iedereen
bedanken voor het mede mogelijk maken van dit prachtige kinderfeest!!

Kerstmis
De kerst zal dit jaar wel doorgaan, maar niet met een dansgala zoals we hadden verwacht. Dit komt door de
verscherpte maatregelen vanuit het ministerie. Er mogen geen externen de school meer in komen. Ook mogen er
geen ouders/verzorgers op de school komen, laat staan meevieren met kerstmis. Dus vandaar dat we het dit jaar
op een andere manier gaan aanpakken.
U hoort hier nog meer over, maandag hebben we een online OV vergadering en aankomende week ook een
onderbouw- (groep 1/2/3) en bovenbouwvergadering (4 t/m 8) en dan zullen we kerstmis bespreken.
Maandag 6 december beginnen we al wel alvast met versieren (team en kinderen). We houden iedereen op de
hoogte!

Oud papier
Dinsdag 7 december wordt het oud papier weer bij de weg opgehaald. Zorgt u ervoor dat het aan de weg komt te
staan.
Vanaf woensdag 8 december zullen we de brief met ophaaldata 2022 huis aan huis brengen in de wijken waar
we het oud papier ophalen. (zie ook bijlage).

Bericht van buursportwerk
Het Na Schoolse Sportaanbod annuleren wij voor de maand december.
Het lijkt ons op dit moment niet verstandig om kinderen van verschillende scholen bij elkaar te voegen.
Met vriendelijke groet,
Timo Huisman | Beweegteam Weststellingwerf
Buurtsportcoach

Onze school is gezond
Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze
school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde
resultaat!
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we
aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het
allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.
Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Bewegen en Sport. Dit certificaat
hebben wij in 2019 voor het eerst behaald en nu opnieuw. Het is nu weer geldig t/m 2024.
Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in; op ons plein heeft onze school verschillende pleintoestellen, een
volleybalnet, 2 stoeprandje spellen, we doen aan handbal, voetbal, hockey, basketbal, er is een klimmuur, een
verkeersplein en andere pleintoestellen! Tijdens de gymlessen krijgen ALLE leerlingen de ene week les van
meester Timo (beweegteam) en de andere week van meester Paul of meester Rik.
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet)
Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

