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Sint Maarten op 11 november 
Op 11 november trokken tussen 18.00 uur en 19.00 uur de kinderen uit de wijk 
weer langs de deuren. Zo ook langs onze school, waar ze getrakteerd werden 
op warme chocomelk en een lekker speculaasje. We hebben 22 liter geschonken. 
Het was gelukkig droog dit jaar. Al met al een koude, gezellige avond! 
 

 
Studiedag woensdag 13 november 
Afgelopen woensdag waren de kinderen vrij, maar de leraren hard aan het werk. 
Met de groepen 1/2 hebben we ons verder verdiept in ons observatiesysteem KIJK!. 
Met dit observatiesysteem volgen we alle leerlingen van groep 1/2 bij hun  
ontwikkeling. Met ons aanbod willen we alle doelen aan bod laten komen. Door nog 
beter te leren hoe we dit systeem optimaal kunnen gebruiken, hopen we dat we  

onze leerlingen nog beter kunnen volgen.  
Bij groep 4 t/m 8 begon de dag met een vervolg aan het werken met  
Snappet. Hoe wij Snappet nog meer gepersonaliseerd kunnen inzetten en de  
leerlingen individueel kunnen bedienen. We willen blijven groeien in onze aanpak en  
de vragen die wij hadden konden goed worden beantwoord. 
Een mooie en leerzame dag!  
 

 

Schoolvoetbaltoernooi 
Groep 8 heeft deelgenomen aan het schoolvoetbaltoernooi, met veel succes!  
Vol enthousiasme hebben de teams gestreden en elkaar aangemoedigd.  
Eén jongens team is door naar de volgende ronde. Ze komen op 1 april opnieuw  
in actie! Het meisjesteam heeft de sportiviteitsprijs gewonnen. Super gedaan! 

  

   
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Koor Parquitissimo zoekt zangers! 

Wie zingt mee? Zoals gebruikelijk is het ouderkoor "Parquitissimo" weer van plan  
om in de week voor kerst en bij de kerstviering van school van zich te laten horen  
met oude kerstliederen en stemmige Christmas Carols.  
Talent is niet nodig, plezier in zingen is genoeg! Wees van harte welkom. 
We zijn de oefenmomenten weer aan het inplannen en oefenen een paar  
dinsdagavonden op school van 20:00 tot 21:30.  
Voorlopig staan de volgende avonden ingepland: 

26 november, 3 december,  en 10 december. Heeft u belangstelling, of wilt u meer  
informatie? Neem dan contact op met Hoi-yin Ip (hoiyin.ip@gmail.com).  
 
 

Lootjes trekken: 
Op 16 november worden er in de groepen 5 t/m 8 lootjes getrokken voor  

Sinterklaas. In de bijlage van de nieuwsbrief vindt u een uitleg over de  
bedoeling van een surprise. 
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Rapport mee en inschrijving rapportageavond. 
Op 22 november krijgen de kinderen van groep 2 t/m 8 hun rapport mee. 
Aan het begin van het schooljaar zijn er kennismakingsgesprekken geweest in de  
groepen 4 t/m 7.  

De rapportgesprekken voor groep 4 t/m 7 zijn hierdoor facultatief, u kunt zelf  
bepalen of u het rapport wilt bespreken. Indien de leerkrachten het met u willen  
hebben over het rapport van uw kind zullen zij, indien u zich niet heeft  

ingeschreven, benaderen voor een gesprek.  
Op vrijdag 22 november gaat voor groep 3 t/m 7 de inschrijving voor het  
rapportgesprek om 17.00 uur van start.  
In groep 8 zijn de voorlopig adviesgesprekken net geweest, mocht u n.a.v.  
het rapport wel vragen hebben, dan kunt u uiteraard een afspraak maken voor een  
gesprek. Er wordt voor groep 8 geen rooster geopend.  

 
Aankomst Sinterklaas 
Morgen komt Sinterklaas weer het land in rijden/varen. 
Hopelijk komt hij ook bij ons op school aan. 
Dit zal dan op donderdag 5 december zijn. De kinderen zijn deze dag om 12.15 uur  
uit. We houden dan de tijd van de woensdag aan. 

 

Kerstviering: 
Het klinkt nog ver weg, maar we willen iedereen alvast op de hoogte brengen over  
onze kerstviering. Op woensdag 18 december vieren we onze kerstviering in de  

Heilige familiekerk op Kamperfoelieplein 29, 2563 HX Den Haag.  
Om 17.00 uur zal de  kerk open gaan en om 17.15 uur zullen we starten met  
onze kerstviering. Met elkaar zorgen voor een mooi en gezellig  
samenzijn. Na de kerstviering gaat iedereen richting school en daar gaan we met  
elkaar genieten van een kerstdiner. Dit zal rond 18.30 uur gaan beginnen.  

Om 19.30 uur kunnen de kinderen opgehaald worden in de klas. De ervaring leert  
dat groep 8 soms iets later klaar is. Tijdens het kerstdiner van de kinderen, bent u  
allen uitgenodigd om op het plein met elkaar een gezellig drankje te nuttigen. 
 
Belangrijke data: 
15 november: Lootjes trekken 

16 november: Intocht Sinterklaas 

22 november: Rapporten mee, start inschrijven. 
 
28 november: rapportageavond 10 minutengesprekken 
  1 december: 1e advent 
  3 december: rapportageavond 10 minutengesprekken 
  4 december: surprises mogen mee naar school 
  5 december: Sinterklaas t/m 12:15 uur school 

20 december: 12.00 uur vrij 
 

 
 

 


