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Belangrijke data 
4 december Koffie-ochtend 
5 december Sinterklaasviering (lln. ’s 

middags vrij) 
6 december Groep 1 t/m 4 uiterlijk 9.30 

uur op school 
19 december Kerstviering 
20 december Leerlingen ’s middags vrij 
6 januari Start school 
30/31 jan Geplande staking 
 
Koffie-ochtend 
De volgende koffie-ochtend is woensdag 4 
december van 8.45 tot 9.30 uur. De school zou 
in ieder geval graag met een aantal ouders in 
gesprek willen gaan over huiswerk. Wat is uw 
mening over huiswerk? Hoe lang 
kunnen/mogen kinderen aan huiswerk 
werken? Etc. 
 
Schoen zetten 
Afgelopen woensdag hebben alle kinderen 
hun schoen gezet op school. En donderdag zat 
daar uiteraard een cadeautje in. Als extra 
verrassing waren er donderdagochtend 2 
pieten bij ons op school. Zij hebben in iedere 
groep een stukje van een les meegedaan met 
de kinderen. Wij vonden dat heel gezellig! 

 
Donderdag 5 december 
Op donderdag 5 december vieren wij 
Sinterklaas op school. Wij hopen dat 
Sinterklaas en zijn Pieten ook 
tijd hebben om de Carolus te komen 
bezoeken.  

• Alle kinderen worden donderdag 
tussen 08.20 en 08.30 uur op school 
in hun eigen lokaal verwacht. 

De kinderen gaan onder leiding van de 
leerkrachten naar buiten om zich op het 
schoolplein op te stellen in afwachting van de 
komst van Sinterklaas. Onder het genot van 

muziek wachten we vol spanning of Sint tijd 
heeft een bezoekje aan onze school te 
brengen. Als dit zo is, zal hij hopelijk rond 
08.45 uur arriveren. 
Natuurlijk vinden wij het gezellig als ouders 
ook willen wachten op de aankomst van 
Sinterklaas bij school, maar de kinderen staan 
bij hun eigen leerkracht(en), zodat zij het 
overzicht over de groep kunnen houden.  
Bij slecht weer wachten alle kinderen binnen 
op Sinterklaas. In dat geval is het voor de 
ouders wegens ruimtegebrek niet mogelijk om 
hierbij aanwezig te zijn.  
Opstelling ouders 
Buiten staan de kinderen onder leiding van 
hun eigen groepsleerkracht te wachten op de 
aankomst van Sinterklaas. Als de groepen 
staan opgesteld, kunnen wachtende ouders 
achter de rijen kinderen gaan staan. Nadat 
Sinterklaas is verwelkomd en als eerste naar 
binnen is gegaan, lopen de kinderen de school 
binnen.  
 
Vrijdag 6 december 
Op vrijdag 6 december is het eerste uur voor 
de groepen 1 t/m 4 facultatief vrij. Dit houdt 
in dat diegenen uit de groepen 1 t/m 4 die na 
al dat pepernoten eten en cadeautjes 
uitpakken wat langer uit willen slapen, dit 
mogen doen. De school is echter gewoon 
open vanaf 08.20 uur en de leerkrachten zijn 
aanwezig om de vroege vogels op te vangen.  
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 worden 
gewoon om 8.30 uur op school verwacht. 
Uiterlijk 09.30 uur verwachten we ook alle 
leerlingen van de groepen 1 t/m 4 op school. 
Op deze dag brengt iedereen gewoon weer 
pauzehapjes en lunch mee.  
Voor de kleuters is er op 6 december de 
gelegenheid om één stuk speelgoed mee te 
brengen dat zij van Sinterklaas gekregen 
hebben. 
 
Studiedagen november 
14 en 15 november hebben de leerkrachten 
twee studiedagen gehad. 
Op de donderdag stonden verschillende 
onderwerpen op het programma: 

• Een professionele werkcultuur 



• Het flexbeleid: hoe denken wij nu 
eigenlijk over het onderwijs aan 
leerlingen die meer aankunnen dan de 
methode standaard biedt? En waar 
lopen we dan in de groep tegenaan? 
En wat lukt wel? 
We hebben hier nog geen pasklare 
antwoorden op, maar zijn wel weer 
een stapje verder. We houden u op de 
hoogte. 

• Ons motto en kernwaarden: wat 
betekent ons motto ‘Samen leren in 
een oase van verschil’ nu eigenlijk 
voor de keuzes die wij maken en hoe 
kunnen we onze kernwaarden 
zichtbaar maken in de school? 
We hebben gemerkt dat het best 
lastig is om kort en krachtig te zeggen 
wat onze kernwaarden nu eigenlijk 
inhouden. Voor het geval u het niet 
weet, onze kernwaarden zijn (in 
willekeurige volgorde: plezier, respect, 
samenwerken, creativiteit, beweging, 
veiligheid (rust/reinheid/regelmaat) 
en eigenaarschap.  
Nu we enigszins hebben omschreven 
wat de kernwaarden voor ons 
inhouden willen we dit nog 
zichtbaarder en duidelijker maken 
door er beelden of pictogrammen aan 
te koppelen. Dat is dus onze 
vervolgstap en we houden u op de 
hoogte. 

Op de vrijdag hebben we een training gehad 
over coöperatieve leerstrategieën. We willen 
deze inzetten in de groepen, omdat deze 
passen bij ons motto en onze kernwaarden. 
Naar onze mening leren leerlingen meer door 
een aanbod van samenwerkend, individueel 
en klassikaal leren.  
Aan coöperatief leren kan een aantal 
vaardigheden gekoppeld worden. Leerlingen 
kunnen van elkaar leren, niet alleen kennis 
maar ook vaardigheden. Leerlingen leren veel 
van voordoen, samendoen en nadoen. 
Leerlingen brengen hun gedachten onder 
woorden, leren argumenteren, passen hun 
‘waarheid’ aan door nieuwe inzichten en 
verbindingen. Er is een onderscheid in 
onbewust samenwerken en bewust 
samenwerkend leren. Kinderen willen graag 
samenwerken. Wanneer een leraar een vrije 

samenwerkingsopdracht geeft, kiezen 
leerlingen vaak een vriendje of vriendinnetje 
om in tweetallen aan de taak te werken. 
Samenwerkend leren is een bewust in te 
zetten instrument voor de leerkracht om 
bijvoorbeeld samenwerkingsvaardigheden aan 
te leren. Een leerkracht pakt samenwerkend 
leren gestructureerd aan, waardoor het meer 
diepgang en kwaliteit krijgt. Samenwerkend 
leren kan in tweetallen, maar ook in viertallen. 
Het coöperatief leren kent 4 basiskenmerken:  
Gelijke deelname  
Elk leerling heeft een eigen inbreng. Er is 
geregeld hoe groot de deelname van iedere 
leerling is op basis van gelijkwaardigheid. 
Individuele verantwoordelijkheid  
De leerlingen weten dat ze ook individueel 
verantwoordelijk zijn. Elke leerling in de groep 
moet na afloop kunnen vertellen hoe het 
proces verlopen is en wat zijn eigen bijdrage is 
geweest aan het eindresultaat.  
Positieve wederzijdse afhankelijkheid  
De leerlingen moeten het gevoel hebben 
elkaar nodig te hebben bij de 
samenwerkingsopdracht. Zij weten dat ze 
elkaar nodig hebben om een activiteit met 
succes uit te kunnen voeren. De leerlingen 
hebben een groepsdoel en dat doel kan alleen 
maar bereikt worden, wanneer elk groepslid 
een bijdrage levert. 
Simultane actie  
Doordat alle leerlingen actief bij de 
opdrachten betrokken zijn, wisselen de 
leerlingen kennis, ideeën en informatie uit. 
Bovendien ontdekken zij dat ze samen meer 
weten dan alleen. Het is belangrijk dat alle 
leerlingen aan de beurt komen. 
 
We zijn deze werkvormen al aan het 
uitproberen in de groepen, we hopen dat de 
uw kind hier al iets over verteld heeft thuis! 
 
Staking 30 en 31 januari 
Zoals u wellicht in de media hebt gehoord of 
gezien roepen de vakbonden op voor een 
onderwijsstaking op 30 en 31 januari. Wij 
willen u vragen er alvast rekening mee te 
houden dat de school deze dagen misschien 
gesloten zal zijn. 
 


