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Agenda 
13 november *Uitreiking prijsvraag Waterweetjes; 

*Lootjes trekken groepen 5 t/m 8; 
*Versierochtend Sinterklaas (beide 
locaties). 

23 november Schoen mee naar school 
4 december Sinterklaasfeest; 
 Continurooster: alle leerlingen zijn  
 om 14.00 uur vrij! 
7 december Studiedag; alle leerlingen zijn vrij  
17 december Continurooster: alle leerlingen zijn  
 om 14.00 uur vrij! 
 Kerstdiner 
21 december t/m Kerstvakantie 
1 januari 2016  

 
De Architect heeft het basisarrangement! 
Op 21 september is de Architect bezocht door de inspectie van het onderwijs. 

Het onderwijs op onze school is positief beoordeeld.  Inmiddels hebben wij het concept-

verslag van het inspectiebezoek ontvangen. De inspectie benoemt in dit verslag de 

verbeteringen op de begeleiding van de leerlingen en de lesstof. Ook spreekt de inspecteur 

haar waardering uit over de omgang met de kinderen en benoemt zij de gedrevenheid van de 

directie en het team. 

  
Koffie met directie 
Tijdens de laatste vergadering met het partnerschapsteam, op donderdag 5 november, rees 

het idee van een koffie-uurtje met de directie. Tijdens dit uurtje is er gelegenheid om met 

directie in gesprek te gaan over schoolzaken. Het gaat niet om gesprekken over uw eigen 

kind. Daarvoor kunt u de leerkracht aanspreken en zo nodig een afspraak maken. De 

gesprekken kunnen over verschillende onderwerpen gaan, zoals bijvoorbeeld het 

schoolprogramma of het beleid met betrekking tot waterdrinken, of een goed idee dat u de 

directie aan de hand wilt doen. Zo komt u meer te weten over school en kan de directie 

doorgaan op de vragen en ideeën die er onder de ouders leven. De eerste keer ‘Koffie met 

directie’ is op donderdag 19 november, om 8.30 uur. U bent van harte welkom.  

 
Sinterklaas 
Beste ouders, verzorgers en kinderen. 

Bijna is het zover….Sinterklaas komt met zijn Pieten aan in Nederland! 

Op zaterdag 14 nov 

ember meert de stoomboot aan in Meppel. 

Natuurlijk vieren we ook dit jaar Sinterklaas op school met alle kinderen. 

Maar daarover vertellen we meer in de Nieuwsbrief van 25 november. 

Wat u wel moet weten is het volgende: 

- De lootjes voor de groepen 5 t/m 8 worden op vrijdag 13 

november in de klas getrokken. Zo hebben de kinderen alle tijd 

om thuis aan de surprises te werken. 

- Op vrijdagochtend 13 november worden vanaf 8.30 uur beide 

locaties versierd voor het Sintfeest. Heeft u zin om te helpen, 

meldt u dan aan bij de Ouderraad of de leerkracht. 

- Maandag 23 november mogen alle kinderen hun schoen 
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meenemen naar school. De Sint en de Pieten zorgen ervoor dat er op woensdag 25 

november een klein presentje in zit. 

- Houdt u er rekening mee dat Sinterklaas zijn verjaardag op vrijdag 4 december  op 

school komt vieren. Alle kinderen worden om 8.30 uur op het C. van Eesterenplein 

verwacht om de Sint te verwelkomen. Omdat alle kinderen die dag een continurooster 

hebben  zijn ze deze dag om 14.00 uur vrij van school. 

 

We maken er een mooi feest van met zijn allen! 

De Sinterklaascommissie 
 

Prijsvraag waterweetjes 
Uiterlijk op vrijdag 13 november a.s. kunnen de kinderen hun formulier voor de prijsvraag 

Waterweetjes in de daarvoor bestemde bak op het podium inleveren. 

Op 20 november is de prijsuitreiking. 

 
Ouderbijdrage 
Beste ouders, 

Zoals u hierboven kunt lezen komt zaterdag 14 november Sinterklaas 

weer in Nederland aan. De Ouderraad en de Sintcommissie zijn samen 

alweer enige tijd volop bezig met alle voorbereidingen van het 

Sinterklaasfeest op onze school. Dat betekent dat we uw vrijwillige 

ouderbijdrage heel hard nodig hebben, want het Sinterklaasfeest wordt 

hier volledig van bekostigd.  

Zijn er niet voldoende financiële middelen, dan kan het 

Sinterklaasfeest eenvoudigweg niet doorgaan. Dat zou natuurlijk heel jammer zijn! Wilt 

u daarom de bijdrage voor uw kind(eren) zo snel mogelijk overmaken? Dat kan op rekening 

NL17 INGB 0006 1902 54 o.v.v. de naam van uw kind(eren) en de vermelding: 

ouderbijdrage. 

Voor kinderen uit de groepen 1 t/m 4 bedraagt de ouderbijdrage € 23 en voor de kinderen 

uit de groepen 5 t/m 8 is dat € 18. (Zij kopen daarnaast zelf nog het surprisekadootje van  

€ 5). 

Alvast heel hartelijk bedankt! We hopen weer op een geslaagd Sinterklaasfeest! 

De Ouderraad 
 

Groep 5 
In groep 5 zijn we druk bezig met het oefenen van de tafels. Tafelsommen zijn een verkorte 

manier van herhaald optellen. Bijvoorbeeld 3x4 = 4+4+4 = 12 

Tot in groep 8 hebben de kinderen er profijt van als zij de 

tafels goed en snel beheersen. De tafels worden gebruikt 

voor bijvoorbeeld deelsommen, cijferend vermenigvuldigen, 

breuken en procenten. 

Het oefenen doen we op verschillende manieren, 

bijvoorbeeld met een kaartspel. Twee kinderen hebben een 

stapel kaarten ondersteboven voor zich. Ze draaien 

tegelijkertijd een kaart om en maken van de twee getallen 

een keersom. Wie het snelst het goede antwoord heeft 

gegeven krijgt de kaarten. Wie aan het eind de meeste 

kaarten heeft, is de winnaar.  

Afgelopen dinsdag hebben we de tafel van 4 geoefend d.m.v. 

een liedje. De kinderen deden enthousiast mee. Het is ook 

handig als u thuis met uw kind(eren) de tafels oefent. 
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Een mens drinkt In zijn hele leven gemiddeld 75.000 liter water om 
gezond te kunnen leven. 

 

 

 

Watertappunten 
Binnenkort krijgen wij van de gemeente Almere, in het kader van ons 

waterproject, op beide schoolpleinen een watertappunt. Daar zijn wij natuurlijk 

heel blij mee! 

Traktatietip:   
Maak je leuke lekkere spiesjes met bijvoorbeeld: 

 Gekookte worst 

 Leverworst 

 Cocktailworstje 

 Jonge kaas  

 Cherrytomaatje 

 Komkommer 

 

Prik de spiesjes in bijvoorbeeld een aubergine. 

Maak van gekleurd papier een paar ogen en een snavel en plak deze op de aubergine. 

 

 

 

 

Sint Maarten Challenge!!!  
Kinderen gaan 11 november waarschijnlijk weer massaal de straat op om 

zoveel mogelijk snoep in te zamelen. De sport is natuurlijk om het meeste 

snoep van allemaal te hebben! 

Maar wat doe je er vervolgens mee? Uit eigen ervaring weet ik dat je je 

11 november helemaal misselijk eet aan het snoep en vervolgens staat 

het vaak te verpieteren in de snoeppot. We hebben daarom het volgende bedacht; De Sint 

maarten Challenge!!! 

Niels en Wendy zullen allebei tijdens de overblijf op 12 november op het schoolplein staan. 

(beide schoolpleinen doen dus mee)  

Kinderen mogen dan hun snoep (minimaal 10 stuks) in komen leveren voor een springtouw 

of springelastiek. Zij zullen bijhouden hoeveel snoep de kinderen inleveren. Degene die het 

meeste snoep in heeft geleverd ontvangt een vrijkaartje voor het zwembad. De winnaars 

zullen op vrijdag 13 november bekend gemaakt worden. 

Het snoep dat we hebben verzameld zullen we gaan overhandigen aan het Voedselloket 

Almere. Hoe we dit gaan overhandigen wordt later bekend gemaakt. 

Deelname is dus geheel vrijblijvend! Mocht u n.a.v. dit bericht nog vragen hebben dan hoor 

ik die graag via de mail; spooren@deschoor.nl. Leerkrachten van school hebben geen 

aandeel in deze challenge en zullen de vragen dan ook niet kunnen beantwoorden. 

We hopen op een mooie opbrengst voor het voedselloket. 

Groeten, 

Niels en Wendy  
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