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Vanuit de directie 

Corona 

De afgelopen periode hebben wij een aantal keer bericht ontvangen van 

ouders/verzorgers die positief getest zijn op het Coronavirus. Gelukkig (nog) geen 

teamleden maar wel bijvoorbeeld partners van teamleden of teamleden die wegens 

klachten eerst getest moesten worden en tot de uitslag niet mochten werken. Het 

Coronavirus brengt veel onzekerheid met zich mee en in een tijd van onzekerheid, 

willen wij als school zoveel als mogelijk duidelijkheid scheppen en transparant blijven 

in onze berichtgeving. Dit betekent dat u van ons kunt verwachten dat wij alle 

ouders/verzorgers van de school zullen inlichten als er een leerkracht positief getest 

is. Bij een positieve Coronatest van een ouder/verzorger zullen wij, na toestemming 

van de ouder/verzorger, de betreffende groepen hierover informeren. Wij zijn blij dat 

er zoveel ouders/verzorgers ook transparant zijn in hun communicatie naar ons toe, 

waardoor wij telkens de betreffende groepen hebben kunnen informeren. 

  

Gezonde school 

Zoals u weet vinden wij voorbeeldgedrag en kennis over een gezonde leefstyle 

belangrijk. Wij zijn dan ook heel blij dit jaar wederom de EU-schoolfruit subsidie te 

hebben ontvangen waardoor wij alle leerlingen in de komende maanden op 

woensdag, donderdag en vrijdag kunnen laten kennismaken en te laten genieten van 

verschillende soorten fruit en groenten. Op deze dagen hoeft uw kind dus ook geen 

eerste pauze hap mee te nemen. 

 

Leerlingen die jarig zijn, mogen hun verjaardag vanzelfsprekend ook op school vieren 

en daarbij trakteren in de groep. Als school merken wij dat het gezonde karakter van 



de traktatie soms naar de achtergrond verdwijnt. Gezien onze gezamenlijke rol in deze 

willen u dan ook vragen om hier rekening mee te houden in de keuze van traktaties. 

 

Deze week is “de week tegen kindermishandeling”.  

Dit is een landelijke campagne die aandacht vraagt voor het signaleren van 

kindermishandeling en hoe te handelen bij vermoedens van kindermishandeling.  Ook 

in Soest is hier aandacht voor. Zie de bijlage. 

 

Sinterklaas 

Sinds afgelopen zaterdag is Sinterklaas weer in ons land. Ook onze 

school is vanaf morgen weer in Sint sferen dankzij de OR. Dit moment is vaak ook de 

start van het aftellen naar december waarin meerdere feesten en tradities er normaliter 

voor zorgen dat wij (ouders en school) elkaar ook vaker binnen de school ontmoeten 

bij activiteiten en samen genieten. Helaas dit jaar anders maar we gaan ons best doen 

u zoveel mogelijk via Parro mee te laten genieten. Voor de kinderen doen we samen 

met de OR zoveel mogelijk om het door te laten gaan. Soms wat minder groots of 

anders. OR bedankt voor jullie flexibiliteit en creativiteit! 

De maand december: informatie vanuit de OR 

Sinterklaas, Pyjama zingen en schoen zetten 

Op maandag 30 november is het pyjama zingen voor de kinderen groep 1 t/m 5 en 

mogen zij hun schoen zetten. In aanloop naar deze gebeurtenis ontvangen de 

kinderen een videoboodschap van Piet. U ontvangt een brief met de verdere details 

over deze avond.  

Kerstviering op school 

Op donderdag 17 december zal het jaarlijks kerstdiner op school plaatsvinden voor de 

leerlingen. Ook dit zal anders zijn dan gewoonlijk. De ouders zullen dit jaar geen 

hapjes maken om te voorkomen dat er te veel verschillende mensen met het eten 

bezig zijn. Voor de kinderen wordt door een kleine groep ouders, in combinatie met 

de ouderraad gekookt. De samenkomst voor de ouders zal niet doorgaan op deze 

avond. We hopen dat u dit begrijpt, mocht u nog vragen hebben, schroom dan niet 

deze te stellen.  



Uitgelicht: nieuwe thema’s! 

Groep 1 t/m 3 

 

We zijn begonnen met het nieuwe thema ‘Voeding.’ Natuurlijk slaan we met dit 

herfstige weer ook het thema ‘Herfst’ niet over. Tijdens het groepsdoorbrekend werken 

maken de kinderen knutselwerken passend bij dit thema. Een groepje maakt een 

herfstschilderij. Een ander groepje maakt een uil door kranten in stukken te scheuren 

en het laatste groepje tekent een appel die steeds verder opgegeten wordt. Lekker 

bezig, van en met elkaar leren en reuze gezellig! 

Groep 4 

Groep 4 werkt aan het thema jij & ik vanuit het domein cultuur. 

We maken kennis met de leerlingen uit groep 4 van “de Fontein de “Spetters”. 

Wekelijks staat er in de info1 tekst, één kind (een spetter) uit deze groep centraal. 

Op deze manier komen we veel te weten over de verschillen in gezinssituaties, 

afkomst, gebruiken en nog veel meer. 

In de lesweken staan de volgende deelthema’s centraal.  

Week 1 en 2                       eten en drinken 

Week 3 en 4                       muziek en dans 

Week 5 en 6                       wonen en spelen 

Week 7 en 8                       kleren en feesten 

 

Groep 5 t/m 8 

Project   KUNST          Alles in 1 

Wat is kunst? Tsja… Wat de een mooi vindt, vindt de ander nul, niks, nada. Smaken 
verschillen, zeker als het over kunst gaat. Wel werkt elke kunstenaar op de toppen 
van zijn kunnen om een gevoel of gedachte goed uit te beelden. Dat kan een tekening 
zijn, een beeld, film, dans, een gedicht, noem maar op. Niet nageaapt van iemand 
anders, maar zelf bedacht. Als heel veel mensen het mooi vinden, wordt de 
kunstenaar beroemd. In dit mooie project gaan we genieten van heel wat 
meesterwerken. Dat belooft wat! 

Week 1 Kunst 

Kennen jullie het boek ‘Sjakie en de chocoladefabriek’ van Roald Dahl? We bekijken 
een deel van de film over dat beroemde verhaal. Verhalen of gedichten schrijven is 
vorm van kunst. Net als muziek, dans, toneel, schilder- en beeldhouwkunst. Erg oud 
maar nog altijd beroemd zijn Griekse beelden van wit marmer. Weten jullie beelden te 



vinden in Soest? Kunst heeft veel kanten, er zit vast een mooi onderwerp bij voor ons 
werkstuk. Aanpakken maar. Want een werkstuk maken is echt geen koud kunstje. 

Week 2   Theater 

Het filmpje over de Peking Opera brengt ons in de wereld van het theater. Schmink, 
kostuums, toneelspelen, dansen en zingen. Bij een komische voorstelling valt er veel 
te lachen. Vaak zet theater ons aan het denken en bij een ernstige voorstelling moeten 
we soms een traantje wegpinken. We zingen ‘Opzij, opzij, opzij,’ van Herman van 
Veen. Iedereen heeft haast en dat laat dit lied mooi zien. Toneelspelen, zingen, 
musiceren en dansen, niets zo leuk als dat. De komende weken besteden we er volop 
aandacht aan.  

Week 3   Dans 

Wie talent voor dansen heeft zit goed deze week. Er komende heel wat flitsende 
dansen voorbij. Moderne dansen zoals de streetdance in het filmpje waarmee we 
beginnen. En klassiek ballet zoals het Zwanenmeer op de computerclip. We lopen een 
dagje mee met een danseres van het Nationale Ballet. En we zien Hans van Manen, 
een bekende choreograaf. Het verhaal ‘De stukgedanste schoentjes’ mogen we niet 
missen. 

Week 4   Muziek 

Tegenwoordig kunnen we overal naar muziek luisteren. Vroeger niet. Toen moesten 
mensen zelf muziek maken. Of ze gingen luisteren als ergens een orkest speelde. 
Iedereen houdt van muziek. Er valt enorm veel te kiezen. Op het filmpje horen we 
Barokmuziek van 300 jaar geleden. Veel bling bling vind je niet? Over welke componist 
(bedenker van een muziekstuk) en over welke muziekinstrumenten gaan we leren? 
Op de computer kunnen we zelf de clips kiezen. Dat is pas uit de kunst! 

We lezen over Elvis Presley, de koning van de Rock-’n-roll. En over Madonna, de 
koningin van de popmuziek. Wie is jullie popheld? Deze week geen verhaal in ons 
lesboek. We gaan er zelf eentje schrijven. Veel succes! 

Week 5   Schilderen 

Schilderen door de eeuwen heen, daar gaat het deze week over. Eerst bekijken we 
film over Jeroen Bosch. Een dag later verwonderen we ons over het beroemdste 
schilderij uit de 17eeuw: de Nachtwacht van Rembrandt. We lezen over Vincent van 
Gogh, een andere beroemde Nederlandse schilder. Vincent was een moeilijk mens, 
maar zijn schilderijen zijn stuk voor stuk meesterwerken. 

 

Vanuit IB (Interne Begeleiding) 

We vinden het zeer belangrijk dat alle leerlingen zich prettig, betrokken en veilig 
voelen in de klas en sociale aansluiting kunnen vinden op school. Om deze sociaal- 
emotionele ontwikkeling goed in beeld te brengen, worden er onder andere 2 keer per 
jaar vragenlijsten van Zien! ingevuld. (Na de herfstvakantie en na de krokusvakantie.) 
Zowel de leerkrachten vanaf groep 3 als de leerlingen vanaf groep 5 vullen deze 
vragenlijsten in. (In de kleutergroep wordt dit in beeld gebracht middels het 
registratiesysteem BOSOS.) Er worden vragen beantwoord op het gebied van 
betrokkenheid, welbevinden, relatie met anderen, autonomie, pestbeleving, 
pestgedrag, veiligheidsbeleving, ruimte nemen en ruimte geven. Aan de hand van 
deze vragen worden de behoeften van de leerlingen duidelijk, zowel op individueel als 
op groepsniveau, en kunnen wij ons handelen hierop afstemmen.  



Binnenkort gaan we van start met de Flexlessen. Sjanneke heeft het stokje van 
Laureline overgenomen. Carolien, onze leerkracht in groep 3, zal inhoudelijk 
ondersteunen aangezien zij scholing heeft gevolgd op dit gebied. Voordat we met de 
inhoud aan de slag kunnen, vinden we het belangrijk om eerst met de leerlingen zelf 
in gesprek te gaan over hun leerwensen en leerdoelen. Deze gesprekken staan de 
komende weken centraal. Vanuit daar wordt een werkvorm gekozen en gaan de 
leerlingen in bouwen (onderbouw of bovenbouw) projectmatig aan de slag met hun 
eigen leervraag/ doel. Wanneer dit betrekking heeft op uw kind, wordt u daar uiteraard 
over geïnformeerd. 

Vanuit de groepen 

Groep 1-2 

 

 

In groep 1/ 2 zijn we druk met het inoefenen van verschillende letters. Hiervoor 

gebruiken we de spellen op de Ipad en het digibord van gynzykids.com, maar we 

houden ook van letterbingo, lettermeppen, letterflitsen, op zoek gaan naar voorwerpen 

met een bepaalde letter of we ontwerpen onze eigen letterspellen. Echt leuk! 

 

Groep 3 

Nog een paar letters te gaan en dan hebben we alle letters geleerd. We zijn inmiddels 

ook al aan het oefenen met de sch- en schr-, -ng en  



-nk woorden. In de leeslessen kijken we soms een filmpje, geeft de juf uitleg en doen 

we de verwerking elke dag op een andere manier. De afgelopen weken is dit 

bijvoorbeeld gebeurd door het spelen van een leesspel of door middel van een 

buitenles waar er woorden gelezen moesten worden maar dit kan ook in de vorm van 

een werkblad of een andere opdracht zijn. Op deze manier leren we spelenderwijs te 

lezen.  

 

                       
Inmiddels werken we ook elke dag met een weektaak. Er zijn al best wat kinderen die 

er goed aan denken om hun weektaak goed af te kleuren met de kleur van de dag! De 

kinderen geven aan dat ze het leuk vinden om met de weektaak te werken omdat ze 

dan zelf kunnen inplannen wat ze gaan doen. De kinderen kunnen u thuis vast 

uitleggen wat er precies allemaal op de weektaak staat. 



 

   

 

Groep 6-7-8 

Groep 8 leerlingen hadden een spannende periode wachtend op de uitslagen van de 

entreetoets. Inmiddels is deze met eenieder individueel besproken. De uitslag van de 

entreetoets is nog niet het definitieve advies voor het voortgezet onderwijs. Deze volgt 

begin februari. 

Ook zijn er lootjes getrokken voor het Sinterklaasfeest over drie weken. Het blijft 

natuurlijk altijd spannend om te zien wie je hebt, wat je als cadeautje gaat kopen en 

het belangrijkst: de surprise! Nu maar hopen dat de lootjes geheim blijven tot 4 

december. 

Nieuwe leerlingen 

Deze leerling is nieuw gestart:  

  

• Anouk 

 



 

 

Welkom! Wij wensen jou een fijne en leerzame tijd toe bij ons op school!  

 

Belangrijke data 
16 nov maandag nieuwsbrief 

25 nov woensdag Schoolzwemmen groep 3/4 

26 nov donderdag Leerlingenraad : onderwerp plein 

30 nov maandag Pyjama zingen Sinterklaas, schoen zetten groepen 1 t/m 8 

4 dec vrijdag Sinterklaasviering, alle leerlingen vanaf 12 uur vrij 

7 dec maandag Studiedag (alle leerlingen vrij) / MR 

8 dec dinsdag Kerstversiering school door OR (was 7 december) 

9 dec woensdag Schoolzwemmen groep 3/4 

14 dec maandag Nieuwsbrief 

17 dec donderdag Kerstviering 17.30 - 19.00 uur 

18 dec vrijdag Alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij (i.v.m. kerstvakantie) 

 


