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AGENDA

November

16/

23

Week van de 

mediawijsheid

23 Disco groep 7/8

28 Surprises inleveren

29 Verkiezing 

voorleeskampioen

December

5 Sinterklaasfeest. 

Gewone lestijden

6 Gewone lestijden

20 Kerstviering

21 Reguliere schooldag

22 Kerstvakantie

Januari

7 Studiedag

8 Weer naar school

SINTERKLAAS    

Sinterklaas komt zaterdag weer in Nederland aan. Op school kijkt de onderbouw sinds deze 

week al naar het Sinterklaasjournaal. In de bovenbouw zijn er al lootjes getrokken, dus er 

wordt al hard gewerkt aan de surprises. De surprises worden van 28 november t/m 3 

december  in de aula tentoongesteld, zodat ook de ouders en alle kinderen  deze na 

schooltijd kunnen bewonderen. 

Op 5 december bent u rond 8.30 uur van harte welkom om op het schoolplein Sinterklaas en 

de Pieten te verwelkomen. Voor de kinderen wordt op deze dag  voor een hapje en   drankje 

gezorgd. 

Wij hopen op een gezellig Sinterklaasfeest! 

De schooltijden zijn op 5 en 6 december ongewijzigd.

SCHOOLGIDS 

De schoolgids van 2018-2019 is te 

vinden op onze site. 

VUURWERK 

Beste ouders/verzorgers, 

De eerste vuurwerkacties zijn bij ons op school gemeld. 

We weten dat vuurwerk categorie 1 niet verboden is, echter op onze schoolpleinen en in, op 

en rond onze school is het afsteken van elk vuurwerk verboden. Dit omdat het (harde) 

knallen en/of losvliegende flodders zijn en zeker de jonge kinderen schrikken ervan.  

Fijn als u dit ook met uw kinderen bespreekt. 

Mocht u (of uw kind) toch aanwijzingen hebben dat er vuurwerk is / wordt afgestoken, graag 

dit z.s.m. melden bij de leerkracht(en). 

Wij vertrouwen op uw medewerking en begrip.



  

WINTERDORP 

Meester Richard heeft dit jaar weer voor een prachtig 

miniatuur wintertafereel gezorgd op de Kring! 

Met dank ook aan de ouders van Loek uit groep 4, die hun 

bakfiets ter beschikking hebben gesteld.  

Kom gerust eens kijken in de aula naar dit moois. 

WEEK VAN DE MEDIAWIJSHEID 

De groepen 7 en 8 doen mee met Mediamasters. 

MediaMasters is een spannende serious game over de 

kansen en gevaren van (digitale) media, speciaal voor groep 

7 en 8. Door het spelen van de game bouwen leerlingen 

basiskennis op over mediawijsheid. Hoe ga je mediawijs om 

met WhatsApp, privacy en nepnieuws? Leerlingen gaan 

samen in de klas én thuis het avontuur aan en bundelen hun 

mediawijze krachten om MediaMissies te volbrengen.

SCHOOLZWEMLES 2 

In de eerste Kringloop van dit schooljaar heeft het schoolzwemrooster voor alle groepen 3 t/m 8 gestaan. Komende periode 

gaat de tweede les van start en staat het thema “winter” centraal tijdens de schoolzwemlessen. 

Vanuit het Sportfondsenbad is een mail aan alle geregistreerde ouders verstuurd met de kledingeisen voor deze tweede les. 

N.B. Niet alle ouders kunnen het bericht ontvangen; ouders die niet hun kind geregistreerd hebben of bijvoorbeeld de 

nieuwsbrief niet aan hebben staan (vinkje aan / uit), ontvangen geen email. 

Mocht u uw kind nog niet geregistreerd hebben, het verzoek om dit snel te doen 

Ferdi de Jong 

Hoofd Sport/Zwemzaken 

Sportfondsen Hellevoetsluis bv 

(+31 (0) 181313584 

Mail: f.dejong@sportfondsen.nl 

Website: www.sportfondsenhellevoetsluis.nl



TALENTMIDDAG 

Vrijdag 9 november hebben we een hele mooie talentmiddag gehad op de Kring. 
In de groepen 1-2 en 3 hebben de kinderen kunnen dansen, tekenen, zingen, knutselen, bouwen, kleien, enz. 
In de groepen 4/5 was er keus uit muziek, techniek, bakken, tekenen, kleien, knutselen en dansen. 
In de groepen 6/7/8 konden de kinderen kiezen uit programmeren, Engelstalig zingen, filosoferen, tekenen, bootcamp, 
spelletjes, Spaanse les en bloemstukjes maken. 

Geweldig om de talenten bij onze collega's te zien, terwijl die de activiteit van hun eigen keuze vormgaven. En geweldig om de 
talenten van de kinderen te zien tijdens het doen van de activiteiten! 
Leuk ook dat we een aantal moeders, een oma, een vrijwillig model, onze conciërge en onze crea juf ook bereid vonden om te 
helpen en hun talent in te zetten.

SCHOOLFRUIT 

We zijn afgelopen week begonnen met het schoolfruit. 

Als u wilt weten welk fruit uw kind krijgt dan kunt u zich 

opgeven voor de ouder nieuwsbrief via https://

www.euschoolfruit.nl 

Dinsdag 20-11 10.00 uur 1/2a en 1/2b

11.15 - 12.00 uur 8a

13.30 - 15.00 uur 7a en 7b

Woensdag 21-11 08.30 - 10.00 uur 1/2c en 1/2d

11.15 - 12.00 uur 5a

Woensdag 28-11 08.30 - 10.00 uur 3a en 3 b

11.15 - 12.00 uur 5b

Vrijdag 30-11 08.30 - 10.00 uur 4a en 4b

11.15 - 12.00 uur 8b

13.30 - 15.00 uur 6a en 6b

SCHOOL OP SEEF 

De praktische verkeerslessen gaan komende 

periode nu echt van start. 

Kinderen van groep 3 t/m groep 8 moeten 

die dag hun fiets meenemen.  

Kleuters hebben nu in november een les om 

te leren oversteken.
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