
 Nieuwsbrief december 2019  
 

   
 

  

Nieuwsbrief  december 2019     

 

Beste ouders 

Heel langzaam kruipen we naar het eind van het kalenderjaar. We merken het aan de kortere dagen. 

Helaas gaat deze tijd ook gepaard met veel regen en doordat het nog steeds niet heel koud is zit er 

nog veel blad aan de bomen en ook op de pleinen. 

 

Voordat we vooruitkijken kijken we natuurlijk ook altijd even terug. 

Ontwikkelingsgesprekken 

U heeft wellicht allen, samen met uw zoon en/of dochter een eerste ontwikkelingsgesprek gehad 

met de leerkracht. Wij merken dat onze leerlingen steeds beter in staat zijn om te vertellen hoe het 

staat met hun gedrag en werkhouding en ook waar ze al heel goed in zijn. En dat is fijn. Ook weten 

ze heel goed te vertellen wat wellicht nog beter kan. 

Mooi om dat te zien en te horen. 

Het is niet voor niks dat ons doel van de Merenwijkschool is: 

Aan het eind van de basisschool ga je leren dat je weet wat je kunt, dat je 

weet wat je wilt, wat je waard bent, daag je jezelf uit en ken je jezelf en je 

talenten als geen ander. 
Juist tijdens deze gesprekken is merkbaar dat alle kinderen ook aan deze doelen werken. 
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SINTERKLAAS....... 

De periode van Sinterklaas is half november ook gestart. De kleuters, de peuters en in mindere mate 

de groep 3 en 4 zijn ermee aan de slag. Er wordt gespeeld, er wordt geschilderd en er wordt ook 

over Sint en Pieten gelezen en gerekend. En er kwam zelfs een Piet op bezoek... 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook de kinderen van de bovenbouw worden een beetje meegenomen in de magie van het feest. 

Ook zij mochten hun schoen zetten..... 

Aangezien de kinderen van de midden- en bovenbouw een surprise maken zijn de Ateliers dit keer 

gericht op het maken van surprises. 

Velen van u kennen wellicht niet de achtergrond, zo ook veel kinderen niet. 
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De bedoeling van een surprise is dat er een nep-cadeau wordt gemaakt en daar binnenin een echt 

klein cadeautje ( geen snoep). Bijvoorbeeld: op het lootje wat getrokken is staat een naam van een 

klasgenoot. Wanneer je een surprise maakt bedenk je waar je klasgenoot van houdt of juist 

helemaal niet en dat ga je dan bijv. maken. Zelf heb ik ooit een namaak-spin gemaakt omdat mijn 

dochter heel bang was voor spinnen. Zelf heb ik een zak namaak-patat gekregen omdat ik patat erg 

lekker vind. Op zo’n manier maak je een surprise. Een klein gedichtje erbij en.....SURPRISE 

De kinderen zijn hard aan de slag. Volgende week is de laatste keer dat de surprises en gedichten 

afgemaakt worden en de resultaten zullen we op 4 december een dagje tentoonstellen. 

   

Het programma op 5 december: 

8.45   Sinterklaas wordt ontvangen door de kinderen van groep 1-2-3-4-en peuters én hun ouders                  

in de aula.  

9.10   Sinterklaas gaat hier koffie drinken met de kinderen en ouders van groep 1 en 2 en Sint wil                   

graag proeven van wat ouders voor lekkers maken. Sint kent alleen Spaanse lekkernijen 

Daarna zal Sint met zijn Pieten de klassen rond gaan. 

De kinderen zijn om 12.30 u uit. 
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Studiedagen 

In november hebben de leerlingen ook 2 vrije dagen gehad waarbij het team studiedagen had. 

Vanuit ons bestuur was er voor alle teams van het Openbaar Onderwijs een fantastische studiedag 

met inspirerende sprekers en goede workshops. Deze dag was voor ons een cadeautje en werkt als 

een vitaminepil. 

De andere dag hebben we samen hard gewerkt aan het thema: coöperatief werken. Dat wil zeggen 

dat we geoefend hebben met werkvormen waarbij kinderen op een bepaalde manier moeten gaan 

leren samenwerken en dit vooral gekoppeld aan ons extra laagje taalaanbod: NT2                                                                                                                                                                

                   

 

Onze schoolrap 

In een eerdere nieuwsbrief had ik al aangekondigd dat Brahim Lakhal 

regelmatig Vlogs van onze school gaat maken. 

De vlogs kunt u gaan zien op een afgesloten Youtube kanaal.  

Onze 1e vlog is klaar en de meeste teamleden en de kinderen vonden 

het geweldig. 

 

U kunt hem uiteraard zien: : https://youtu.be/2dj3f5eL5WQ  

Brahim heeft nog meer opnames gemaakt van bijzondere activiteiten van onze school en is bezig om 

hier weer vlogs van te maken. Mocht u een melding willen krijgen van deze nieuwe vlogs, dan moet 

u zich aanmelden. 

 

  

https://youtu.be/2dj3f5eL5WQ
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Maatjesproject 
Half november hebben 8 leerlingen uit groep 6, samen met hun ouder, kennis gemaakt met hun 

maatje van het Gymnasium.  

Het Maatjesproject bestaat eruit dat leerlingen van het gymnasium, samen met een leerling van ons, 

een aantal leuke, leerzame en gezellige activiteiten gaan doen. 

De eerste 2 activiteiten richten zich op het beter gaan leren kennen van elkaar en de Maatjes gaan 

eerst mee-eten bij elkaar thuis. Op die manier leer je elkaar goed kennen. En, zoals al veel 

leerkrachten gemerkt hebben weten ouders hun gast altijd enorm te verwennen met heerlijke 

lekkernijen.  

Het zou kunnen dat onze maatjes-leerlingen een uitnodiging krijgen om – onder schooltijd- naar de 

kerstmarkt in het gymnasium te gaan. De kinderen krijgen dan toestemming van de school 

Ook het Leesproject is van start gegaan. Helaas waren er slechts 3 gymnasten die beschikbaar zijn 

voor dit blok. De leerkracht heeft daarom zelf kinderen gekozen die wel een extra leesmaatje 

kunnen gebruiken. Dit leesblok duurt tot de kerstvakantie. 

 

De Week van Respect 

Ook dit jaar is er weer aandacht geweest voor dit onderwerp. Juist respectvol omgaan met elkaar 

maakt de wereld een beetje vrediger. Respect is een moeilijk begrip, wat is dit nu precies. Wat is wel 

respectvol en wat niet. Daarover zijn de leerkrachten met de kinderen in gesprek geweest. 

Ook wethouder Paul Dirkse kwam in de groepen 7 en 8 om het hier met de kinderen over te hebben. 
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Installatie Politiekids 

Op 14 november werden onze nieuwe Politiekids van groep 6 geïnstalleerd. Nadat ze eerst moesten 

bewijzen dat ze voldoende kennis en vaardigheden hadden kwam zowel de burgemeester Lenferink 

als ook de Politiechef  om de kinderen te laten beloven een echte Politiekid te willen zijn: 

 Een goede keuze maken in lastige situaties 

 Zorgen dat je de wijk schoon houdt 

 Weten wat je moet doen als je iets ziet wat niet hoort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Sint de Kerst   . 

Nadat de Sint weer naar Spanje is vertrokken komen de kerstbomen weer uit de kast: de lichtjes 

erin, op het digibord het haardvuur...gezellig. 

Zoals altijd zullen de kinderen in hun klas een gezellige maaltijd nuttigen en zijn alle ouders van harte 

welkom in de aula. U krijgt hierover nog nader bericht. 

 

Agenda December 

Woensdag    4  :   Groep 5 en 6 gaan naar Naturalis 

Donderdag   5:      De school viert Sinterklaas; kinderen zijn om 12.30 u uuit 

Maandag      9:      Presentatie van Coach@JES voor de leerlingen van groep 8 

Dinsdag       17 :  Politiekids: voorlichting over vuurwerk 

Donderdag 19:      Kerstdiner 17.00 - 18.30 

Vrijdag        20:      Om 12.00 u start de kerstvakantie 

 

 


