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Scholing van de leerkrachten
Op de studiedag van 7 oktober hebben wij ‘s ochtends met de 
collega’s van de andere Pentascholen de parels van ons 
onderwijs gedeeld.
‘s Middags hebben de collega’s van de onderbouw gewerkt 
aan een nóg krachtiger samenwerking met elkaar teneinde de 
kinderen een mooie start te geven in het basisonderwijs. De 
collega’s van de groepen 3-8 zijn verder gegaan met de 
verdieping en de versterking van de didactiek. 
Op de studiedag van vrijdag 26 november start het hele team 
met de nascholing van de Daltonopleiding. 

Maatregelen Covid
Sinds begin november zijn er weer aangescherpte 
maatregelen van toepassing als gevolg van Covid. Voor het 
basisonderwijs is er gelukkig niet zoveel veranderd en blijft 
het belangrijkste doel de scholen open te houden. Dat 
betekent dat bij meerdere besmettingen in één groep de 
overige kinderen gewoon naar school kunnen komen. Tenzij 
de GGD ons hierover anders adviseert. 

Vandaag, 19 november zijn de richtlijnen voor het onderwijs 
aangescherpt. Er is nog geen nieuwe beslisboom, maar u 
vindt de aangescherpte maatregelen op de site van het RIVM.
De nieuwste versie van de beslisboom is nog niet beschikbaar.  
Klikt u hier voor de laatste beslisboom (let op, deze dateert 
van 18-10)

De maatregelen hebben tot gevolg dat wij de procedure 
rondom ouders in school nog niet aanpassen. Wij houden u 
op de hoogte. 

U mag erop vertrouwen dat wij bij coronagevallen in de 
groepen  alle ouders van de betrokken leerlingen informeren. 

Maatregelen De Kreek: QR code verplicht
Iedere volwassene die De Kreek betreedt, dient een QR code 
te laten zien. Daarnaast is ook een mondkapje verplicht. 
Zonder QR code heeft u helaas geen toegang tot de Kreek. U 
kunt uw kind dan niet ophalen in de Kreek. 
Toegang tot de Kreek is alleen toegestaan via de hoofdingang. 

Handelingsgericht werken
Ondanks dat alles weer lijkt te beginnen van voor af aan: 
besmettingen lopen op; thuiswerken de norm; mondkapjes 
etc., lopen een heel aantal zaken gewoon door. Zo ook onze 
cyclus van handelingsgericht werken. Dit is het volgen van de 
ontwikkeling van kinderen en ons onderwijs hier zo goed 
mogelijk op afstemmen. Centrale vragen hierin zijn: doen we 
de goede dingen? En doen we de dingen goed?
De leerkrachten werken per leerjaar samen en kijken met 
elkaar terug op de afgelopen periode (de start van het 
schooljaar tot nu). 

● Welke doelen wilde ik dat de kinderen zouden 
behalen?

● Was het  aanbod daarbij passend?
● Was mijn instructie en begeleiding daarbij effectief?
● Waar kan ik de afstemming verbeteren? 
● Welke doelen wil ik dat de leerlingen de volgende 

periode bereiken?  
Zo houden wij onszelf en elkaar scherp en houden we oog 
voor onze kwaliteit van onderwijs.
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Sinterklaas op school
Wij willen graag met u het tijdspad delen van de 
sinterklaasviering.  
● Op 24 november zetten alle groepen hun (gym)schoen. 

Uw kind dient dus zijn of haar (gym)schoen mee te nemen 
naar school.  

● In de week van 22 – 26 november is er pietengym. De 
groepen 1/2 hebben op woensdag pietengym. De overige 
groepen hebben pietengym op hun eigen gymdag. De 
kinderen mogen hun pietenkleren aan tijdens gym. 

● 17 november worden de lootjes getrokken in de 
bovenbouw.  

● De sinterklaasviering zal plaatsvinden op 3 december. De 
kinderen worden om half 9 verwacht in de klas. De 
groepen zullen met hun leerkracht op het plein de sint en 
pieten verwelkomen. Helaas kunnen hierbij geen 
ouders/verzorgers aanwezig zijn. Foto’s zullen wij achteraf 
delen met uw op Kwieb.  

● De kinderen krijgen op 3 december van de 
Oudervereniging iets lekkers voor het 10-uurtje. Wel 
drinken meegeven. 

Wij hopen op een mooie en gezellige sinterklaasviering! 
Groetjes van de Sintcommissie.

Voorleeswedstrijd
Op vrijdag 29 oktober vond de voorleeswedstrijd pkaats.  
Kinderen hadden  uit hun eigen groep een voorleeskampioen 
gekozen ie in de theaterzaal mocht voorlezen voor alle kinderen 
van de bouw. 
Het niveau van het voorlezen was hoog, dat maakte het extra 
moeilijk één kampioen uit te kiezen uit groep 7 of 8 die onze 
school mag vertegenwoordigen. Dit jaar is Anna uit groep 8 de 
voorleeskampioen geworden. Anna las voor uit een 
indrukwekkend boek over de Kristalnacht Zij gaat ons 
vertegenwoordigen in de Hoornse finale. Wij wensen haar veel 
succes! 

Kerstviering op woensdag 22 december

De kerstviering is verplaatst naar woensdag 22 december. Dit 
jaar zal in de eigen groep een kerstdiner plaatsvinden. Wij 
informeren u binnenkort hierover.

Nieuws van de 
Oudervereniging

De feestelijke maanden op 
school zijn aangebroken. Sint 
Maarten is net achter de rug en 
Sinterklaas staat alweer voor de 
deur. Afgelopen vrijdag is de OV 
al druk bezig geweest met het 
versieren van de school en het 
uitzoeken van de cadeautjes. 

Alle ouders hebben het verzoek voor het betalen van de 
contributie voor het huidige schooljaar ontvangen. We hopen 
dat iedereen de contributie snel kan voldoen zodat we ook 
weer verder kunnen met de planning van de tweede helft van 
het schooljaar.

VACATURE:
We hebben binnen de OV een leuke vacature bij de lees- en 
cultuurcommissie:
De lees- en cultuurcommissie is een commissie die extra 
ondersteuning zal geven aan de leerkrachten om het 
leesplezier te vergroten en extra aandacht te geven voor 
culturele zaken. Hierbij kan gedacht worden aan extra boeken, 
of huur van boeken, uitjes naar culturele activiteiten (bijv 
musea, voorstellingen etc). Deze commissiecoördinator zal 
nauw samenwerken met de Coördinator Excursies binnen de 
school en binnen de OV.  Heb je affiniteit met dit onderwerp 
en wil je onze gezellige vereniging komen versterken? Stuur 
dan een mail naar secretaris@ovrds.nl

26 november
Studiedag 

de kinderen 
zijn vrij

mailto:secretaris@ovrds.nl


Doeltjes op het schoolplein
Tijdens de pauzes wordt er intensief gebruik gemaakt van het 
voetbalveld met de beide doeltjes. Door het gebruik komt het 
een enkele keer voor dat de spijlen loslaten. Gelukkig heeft 
een van de ouders van school een lasbedrijf (Verhoef) en 
dankzij deze inzet zijn de doeltjes gerepareerd en kan er weer 
volop worden gevoetbald! 

Inzamelingsactie Kika
Ter nagedachtenis aan ons lieve vriendinnetje, zijn wij vorig jaar 
een inzamelingsactie gestart voor Kika.
Ook dit jaar komen we weer IN ACTIE VOOR KIKA.
Komende weken (tot 8 dec) komen wij weer langs de deuren 
om lege flessen op te halen in onze wijk Bangert en 
Oosterpolder. De opbrengst van het statiegeld zullen wij op 8 
december volledig doneren aan KiKa.
U kunt de flessen ook zelf inleveren bij de volgende adressen:

Jan Doustraat 13
 Waarschap 48                      

Kolk van Dussen 11

Wil u onze actie steunen, spaar dan alvast de lege 
flessen, wij halen ze graag bij u op.
Zo kunnen wij ook dit jaar een mooi bedrag inzamelen voor 
KiKa. 
Alvast ontzettend bedankt.
Noa (groep 8a), Guus (groep 6a) en Finn (groep 5a)Thema’s in de school

In de groepen 1-2 wordt gewerkt aan het thema restaurant. In 
de kleuterhal is een heus restaurant neergezet. Ook gaan de 
groepen naar een echt restaurant toe.  In groep 3 is het 
thema: ik heb pijn, wat zal het zijn? Daarin mocht een bezoek 
van een ambulancemedewerker met een échte ambulance 
niet ontbreken. In groep 4 het thema Jij en ik. De kinderen 
hebben hun eigen geboortekaartje gemaakt en leren o.a. in 
het Engels hoe ze kunnen zeggen wat ze lekker vinden, of wat 
ze aan het doen zijn. 
In de groepen 5-6 is het thema: Kleding. Daarbij gaat het 
natuurlijk ook over allerlei soorten textiel. Juf Trix liet aan de 
kinderen zien hoe je garen kunt maken van schapenwol. 
In groep 7-8 gaat het over kunst. Het beschouwen van kunst is 
daar een onderdeel van. De reactie van een leerling uit groep 
7: “Ik kijk nu heel anders naar een schilderij…..”

Het kamertje van van Gogh (7B)
Een samenwerkingsopdracht in de groepen 7-8  waarbij de 
kinderen op een eigen A-4 tje een onderdeel van de 
slaapkamer van Van Gogh moesten maken. Door goed overleg 
en goede samenwerking is hierdoor één groot schilderij 
ontstaan.  


