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Belangrijke data 
27 november  19.30 uur: Informatie de Overstap HPC  

27 november Kijkles gym voor de ouders/verzorgers van groep 3 t/m 8  

27 november 19.30 -20.30 uur: informatie avond ‘De Overstap’ HPC Zetten  

28 november 18.00 – 18.30 uur: Schoen zetten op school voor groep 1 t/m 4 

29 november  Pietenochtend groep 1 t/m 4 

2 december  ‘Schatkamer’ open voor de surprises van groep 5 t/m 8  

4 december Sinterklaasviering  

5 december Studiedag – alle kinderen vrij  

18 december  Alle kinderen om 12.00 uur uit – ’s avonds kerstviering, start 17.00 uur  

20 december  Alle kinderen om 12.00 uur – start Kerstvakantie  

  

 Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020  

  

6 januari  1e dag na de kerstvakantie: Inloop & koffie/thee voor ouders/verzorgers 8.15 uur  

10 januari  Luizencontrole  

13 januari Start thema Klimaat  

13 januari 19.00 uur: MR vergadering  

28 januari 19.30 uur: Interactieve informatie avond HPC voor ouders en leerlingen  

 
 

Kijklessen gym 
Ons beweegteam, bestaande uit de buurtsportcoach Roy van Roekel en CIOS studenten Coen, Twan, Jim en Roy hebben 

afgelopen 2 maanden de beweeglessen, pleinspellen en het bewegend leren voor groep 3 t/m 8 verzorgd bij ons op school. 

We zijn ontzetttend blij met en trots op dit beweegaanbod. We nodigen u graag uit om eens een beweegles mee te komen 

kijken. Mocht opa, oma of een andere kennis zin hebben om te komen kijken; van harte welkom!   

 

Op woensdag 27 november zijn alle ouders/verzorgers van de leerlingen uit groep 3 t/m 8 van harte welkom:  

    8.30   –    9.30 uur       groep 5/6 en groep 7     

   9.30   –  10.30 uur   groep 3 en groep 4/5  (Pietengymles)  

 10.30   – 11.30 uur   groep 8   
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Kanjertraining 
In groep 5/6 zijn de kinderen bezig met leskern 3: zeg eens iets aardigs. 

Bij deze leskern leren kinderen van alles over complimenten. Welke complimenten kun je 

geven? Op welk moment kun je een compliment geven? 

In de klas zijn de kinderen bezig geweest met de opdracht: complimentenhanden. 

 

Elk kind heeft 2 handen getekend op een papier. De andere kinderen in de klas hebben 

verschillende complimenten geschreven in de vingers. Iedereen deed ontzettend goed zijn 

best en elk kind ging ’s middags naar huis met prachtige complimenten! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badmintontoernooi 
Groep 7 en 8 hebben mee gedaan aan het badmintontoernooi.  

Er deden 7 scholen mee. Groep 7 werd eerste van alle 7e jaars groepen en groep 8 werd eerste van alle 8e jaars groepen.  

Super goed gedaan jongens en meisjes! Alle leerkrachten en het beweegteam zijn trots op jullie!  
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Bewegingsonderwijs – MQ scan  

 
Vorig schooljaar heeft de pilot bewegingsonderwijs gedraaid op de beide scholen in Dodewaard, met goede resultaten. 

Vanaf dit schooljaar is deze pilot omgezet in een 2-jarig project, wat betekent dat de gymlessen dit schooljaar en komend 

schooljaar door een beweegteam verzorgd zullen worden.  

Om de resultaten van de inzet van het beweegteam te monitoren starten we met het gebruik van de MQ scan. 

 

Deze scan bestaat uit drie behendigheidsparcoursen (voor onder-, midden- en bovenbouw) waarin op veelzijdige wijze de 

Fundamental Movement Skills (FMS) wordt gemeten en uitgedrukt in een Motorische Quotiënt (MQ). De test kan door een 

leerkracht of buurtsportcoach uitgevoerd worden en een hele groep kan getest worden binnen één lesuur. 

Met hulp van de MQ Scan kan nu op jonge leeftijd al worden vastgesteld of een kind motorisch vaardig is. De scan is geheel 

gedigitaliseerd en levert na goedkeuring van de resultaten inzichtelijke rapportages op school-, klas- en kindniveau. De test 

wordt eens per half jaar uitgevoerd bij kinderen in groep 3 en wordt herhaald in groep 5 en 7.  

Aan de hand van de testresultaten kunnen scholen beslissen om de lesstof van de gymles aan te passen of om extra aandacht 

te besteden aan specifieke onderdelen.  

 

Voor meer info: https://www.allesoversport.nl/artikel/mq-scan-meet-

motorische-ontwikkeling-kinderen/ 

 

Goed om te weten is, dat de resultaten per kind alleen in te zien zijn door de 

personen die hiertoe gemachtigd worden. 

Dit is de persoon die de testen afneemt, onze buurtsportcoach Roy van 

Roekel. Hij deelt deze gegevens met de leerkracht van uw kind om bijv. te 

gebruiken voor het invullen van het rapport.  

De gemeente ontvangt alleen een overall-overzicht op schoolniveau zonder 

namen van kinderen erin.  

 

 

 

https://www.allesoversport.nl/artikel/mq-scan-meet-motorische-ontwikkeling-kinderen/
https://www.allesoversport.nl/artikel/mq-scan-meet-motorische-ontwikkeling-kinderen/
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Schoolfruit 
Volgende week worden onderstaande fruitsoorten uitgedeeld op woensdag en donderdag: Kaki, mandarijn en banaan.  

Komt u helpen klaar maken direct om 8.30 uur? Vele handen maken licht werk en de koffie staat klaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Eindelijk is het dan zover...  
De schoentjes mogen gezet worden op Donderdagavond 28 november voor groep 1 t/m 4. 

De schooldeuren gaan om 17:50 uur open. Het hek aan de Wilhelminalaan is dicht. Er wordt een looproute gemaakt via de 

ingang aan de Emmalaan.  

De kinderen komen in hun pyjama en zetten hun schoen voorzien van hun naam op het podium bij de kachel. Om 18:00 uur 

gaan de kinderen op hun eigen stoel vooraan zitten en kijken en luisteren naar het Sinterklaas journaal. Daarna, voordat 

iedereen naar huis gaat, nog een verhaaltje voor het slapengaan. Voor de ouder(s)/verzorger(s) is er koffie/thee met wat 

lekkers. 

 

                                                                  
 

Vrijdagmorgen 29 november, op Pietenmorgen, gaan de schooldeuren om 8:30 uur open. 

De kinderen mogen deze dag als Piet verkleed op school komen. 

Precies om 8:30 uur gaan de schooldeuren open zodat alle kinderen tegelijk naar hun klas gaan. De ouder(s)/verzorger(s) 

gaan na afscheid te hebben genomen weer weg. Onder begeleiding van de leerkrachten gaan de kinderen naar de hal om te 

kijken of er iets in de schoen zit. 

 

Op woensdag 4 december vieren we het Sinterklaasfeest op school.  

De kinderen worden op normale schooltijd in hun eigen klas verwacht. De ouders zijn welkom om ook op Sint te wachten 

achter het lint. Deze ruimte is speciaal voor u afgezet. 

In de klas worden de kinderen voorzien van een naamsticker. Dan gaan de kinderen naar buiten en daar wachten we met 

elkaar op Sint. We verwachten Sint en zijn Pieten vanaf 8:30 uur op het schoolplein (bij slecht weer in de hal). 

Iedereen, ouders/verzorgers en andere belangstellenden zijn welkom om Sint en zijn Pieten op dit moment een warm 

ontvangst te geven.  

De kinderen gaan daarna naar de klassen om het Sinterklaasfeest aldaar verder te vieren. 
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Kerstmis 
Kerstbakjes 

Op maandag 16 december worden er in alle groepen kerstbakjes gemaakt. Wilt u 

uw kind een bakje, oase, groen en vulling meegeven? 

Kerstviering 

Op woensdag 18 december wordt uw kind om 17:00 uur op school verwacht. De 

deuren gaan om 16:55 uur  open. 

Van 17:00 tot 17:45 uur vieren we de geboorte van Jezus in de hal met alle kinderen 

en teamleden.  

Van 17:45 tot 18:45 uur gaan we van het kerstbuffet genieten.  

Vanaf maandag 9 december hangt een gerechtenlijst in alle groepen. U kunt een 

gerechtje invullen op de lijst, gericht op voor-, hoofd- en nagerecht. Is het gerecht 

vol, kies dan een ander gerecht. U hoeft maximaal 10 stuks van 1 gerecht te maken, 

anders wordt het te veel. Tussen 17:00 en 17:45 uur kunnen ouders hun gerechtje in 

de groep brengen daarna gaan de ouders/verzorgers weer naar buiten.  

 

Vanaf 18:15 uur zijn alle ouders/verzorgers van harte welkom op het schoolplein. Daar wachten we totdat de groepen met de 

juffen en meester naar buiten komen en zingen we met z'n allen Kerstliederen rondom de Kerstboom.                                                          

 
Geboortenieuws 
Hiep hiep hoera! Ada uit groep 7 heeft een broertje gekregen op 5 

november. Zijn naam is Stefan. Van harte gefeliciteerd!  
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