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Museumbezoeken  

 

Op dinsdag 14 januari gaan de groepen 8 (apart van elkaar) naar Vincents Tekenlokaal. Dit wordt gefinancierd vanuit 
het project ‘Museumschatjes’. Voor deze dag zijn wij op zoek naar ouders die ons naar Tilburg kunnen brengen, daar 
kunnen wachten en ons vervolgens weer mee terug brengen naar school.  
Het bezoek duurt anderhalf uur en in de tussentijd kunt u lekker genieten van een bakje koffie of een kopje thee.  
 
Voor groep 8A (juf Debby/juf Bianca) vertrekken we om 10.30-10.45 uur en we zijn ongeveer om 14.00 uur terug.  
Voor groep 8B (juf Michelle) vertrekken we om 8.30-8.45 uur en we zijn ongeveer om 12.00 uur terug.  
 
Kunt u deze ochtend/middag rijden, dan horen wij dit 
graag via de mail aan de groepsleerkracht van uw kind.  
 
Voor groep 8A hebben we nu tot nu toe pas 2 auto’s en 
voor groep 8B hebben we nu tot nu toe pas 3 auto’s. We 
zijn dus nog op zoek naar veel hulp, anders kan het uitstapje helaas niet doorgaan.  
 

 

Sinterklaas 

 
De eerste surprises zijn vandaag binnengebracht en we verwachten uiterlijk woensdag 4 december alle surprises op 

school.  

Op donderdag 5 december vieren we op school sinterklaas, dit betekent dat de vrijdag 6 december de inloop een 

uurtje later is. Inloop is om 9.30 uur, om 9.45 uur starten de lessen. 

 

 

Rapporten/oudergesprekken  
 

 

Vrijdag 6 december ontvangt uw kind zijn/haar rapport. In het rapport vindt u ook het briefje met daarop de datum 
en tijd voor het oudergesprek.  
 

 

Voorlichting Halt 

 

 

Woensdag 11 december komt er vanuit bureau HALT iemand een voorlichting geven over vuurwerk en het gebruik 
van vuurwerk tijdens oud en nieuw.  
 

 

 

 

 



 

Art4U  

 

Afgelopen week zijn de lessen gestart vanuit Art4U. De leerlingen gaan zelf aan de slag met het maken van een 

popsong. De leerlingen hebben zelf een thema voor het lied en de muziekstijl gekozen. 

De leerlingen zijn erg enthousiast. De komende weken gaan de leerlingen in groepjes zelf coupletten bedenken en 

gezamenlijk maken ze het refrein.  

 
 
 

Heilige huisjes 

 
 
In week 50 gaan we starten in het kader van burgerschap met de lessen van heilige huisjes.  
Het project Expeditie Heilige Huisjes behandelt aan de hand van de SchoolTV filmpjes van Heilige Huisjes de 
wereldgodsdiensten en legt tegelijkertijd de link naar het religieuze erfgoed in de omgeving van de leerling zelf. In 
Expeditie Heilige Huisjes ontdekken leerlingen wat de heilige gebouwen betekenen, wat ze zeggen over de mensen 
die er komen en wat die belangrijk vinden in hun leven. Als afsluiting van het thema brengen de leerlingen een 
bezoek aan een heilig huis. Verdere informatie volgt nog.  
 
 

Typetuin 
 
 
Voor de leerlingen is er een mogelijkheid om zich zelfstandig in te schrijven voor een typecursus welke verzorgd bij 
ons op school. U kunt uw kind hiervoor opgeven via de site www.typetuin.nl  
Zeker richting de middelbare school is het ‘tien vingers blind kunnen typen’ van toegevoegde waarde.  
Let op de aanmelding loopt niet via school.  

 
 
Agenda  
 
  
- donderdag 5 december: sinterklaas op school 
- vrijdag 6 december: inloop om 9.30 uur, start school 9.45 uur 
- vrijdag 6 december: rapporten mee naar huis 
- dinsdag 10 december: juf Bianca in groep 8B 
- dinsdag 10 december: oudergesprekken 
- woensdag 11 december: voorlichting HALT vuurwerk 
- donderdag 12 december: oudergesprekken 

 
 
Verjaardagen 
 
 
- donderdag 5 december wordt Layna 12 jaar! 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Bianca, Debby en Michelle 

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 13 december.  

http://www.typetuin.nl/

