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 Nieuwsbrief   

   

   

Datum: 20 november 2020           Nummer: 12 

Agenda 

Woensdag 25 november  alle kinderen zetten hun schoen 

 

Terugblik op de afgelopen week 

Met meester Hans gaat het gelukkig weer iets beter. Hij is inmiddels weer zover hersteld dat hij de helft van de lessen weer 

kan geven: een mooi begin! Ook met juf Margreet gaat het weer de goede kant op. Daar zijn we heel blij mee! 

Dinsdagavond werd juf Wenneke ziek. Juf Ingrid heeft woensdag ingevallen in groep 5a, juf Heleen donderdag. Op vrijdag was 

juf Wenneke er gelukkig weer.  

Juf Saskia moest zich woensdagmiddag ziek melden. Zij is op donderdag vervangen door juf Magreet en op vrijdag door juf 

Liesbeth. 

 

Tenslotte een mooi bericht: Juf Daphne (groep 3b) trouwt vandaag met haar Richard! We wensen hen samen een stralende 

toekomst met veel liefde en geluk! 

 

De huiskamer van de Sint op Het Kompas  

De hal van de school is weer prachtig geworden, Sint had zich geen mooiere huiskamer kunnen wensen. Heel veel dank aan de 

ouderraad! Alle kinderen, van jong tot oud, genieten er dagelijks van.  

De meeste kinderen vinden de chocoladeletters heel spannend. Eén van de kinderen van groep 3 zei deze week: Ik droomde 

vannacht dat ik er een stukje van ging opeten…! En we zijn allemaal razend benieuwd wat er in het pakje voor juf Ria zit…! 
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De Kwinkles in de week van 23 tot en met 27 november: Ken je kwaliteiten 

Kwink van de week:  

Onder- en middenbouw        Bovenbouw            

  
 

Trefwoord in de week van 23 tot en met 27 november 

Onderbouw: Veranderen kan lastig zijn 

Deze week onderzoeken we wat veranderen soms ingewikkeld maakt. De kinderen maken misschien weleens mee dat er een 

andere leerkracht voor de groep komt. Hoe is dat voor hen? Iets nieuws gaan oefenen kan ook spannend zijn. Durf je het wel? 

Lukt het je? Als je voor een keuze staat, kan de twijfel toeslaan. Hoe wil ik het gaan doen? En soms voel je dat je iets niet wilt 

proberen. 

    
 

Midden- en bovenbouw: Waarom passen mensen zich aan? 

Er zijn verschillende redenen waarom mensen zich aanpassen. Deze week bekijken we waarom mensen zich aanpassen. Wat zijn 

hun redenen en hun motivatie? 

Ruth en Noomi proberen een nieuw bestaan op te bouwen in Israël. Ruth moet zich aanpassen aan de regels die in haar nieuwe 

land gelden. Die regels geven haar ook voordelen. 

 


