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Agenda 
7 december 

Kerstversieroch-

tend 8:30 u 

Helpt u ook een handje mee? 

14 december 

Kinderen groep 1/2 zijn vrij 

17 december 

Bord, beker, bestek mee 

19 december 

Kerstdiner 17:30-19:00 u 

Hiervoor heeft u een speciale 

kerstnieuwsbrief ontvangen op 

26 november jl. 

21 december 

Alle kinderen 12:00 u vrij 

 

Babynieuws 
Vrijdag 7 december is juf Kel-

ly bevallen van een prachtige 

en gezonde zoon Abel Olivier. 

Juf Kelly, haar echtgenoot en 

Abel maken het alle drie goed. 

Wij felicite-

ren het jonge 

gezin en 

wensen hen 

veel liefde 

en geluk.  

Extra Kerstsfeer dankzij sponsor 

Dit jaar wordt onze school zoals altijd weer prachtig ver-

sierd om de kerstsfeer extra kracht bij te zetten. Deze keer 

wordt het nog gezelliger doordat Pasfotopoint zo aardig is 

geweest om mooie ijspegelverlichting te sponsoren voor de 

gehele school! De oudercommissie en kerstcommissie zijn 

Pasfotopoint uiteraard zeer dankbaar voor hun gulle bij-

drage aan een mooi kerstfeest en bijbehorende sfeer. 

 

 

Grownhub app 

Op 16 november is de app van Grownhub gelanceerd. 

Grownhub richt zich op de problemen waar elke ouder van 

nu mee worstelt; het opvoeden van je kind in een wereld vol 

tablets, smartphones, apps en social media. Ze hebben als 

missie om het groeiende aantal incidenten op dit vlak tegen 

te gaan. 

 De app geeft je de mogelijkheid om de smartphone of ta-

blet van je kind te koppelen aan jouw eigen telefoon 

waardoor je de mogelijkheid krijgt om afspraken over 

schermtijd en appgebruik beter vorm te geven. Daarnaast 

helpen ze je ook door je op de hoogte te houden van be-

langrijk nieuwtjes en ontwikkelingen, krijg je meer te we-

ten over de laatste apps en kun je je inlezen over opvoe-

den in het digitale tijdperk.  

Interessant? Neem een kijkje op www.grownhub.nl voor 

meer informatie en hoe het werkt. De 

app is gratis te downloaden. 
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Sinterklaasfeest 
Sinterklaas bracht ons op 5 de-

cember een bezoek. Hij werd in 

een grote pick-up gebracht. Te-

gen alle verwachtingen in arri-

veerde de Sint heel vroeg op 

school. Gelukkig stonden we 

allemaal al buiten. 

De kinderen hebben het deze 

dag erg naar hun zin gehad. Zij 

hebben sinterklaas bezocht en  

ook bracht de sint een bezoek 

aan alle groepen, waar de kin-

deren ook nog een klassenca-

deau kregen. 

De kinderen uit groep 5 t/m 8 

hebben de sint een handje ge-

holpen door surprises te maken 

voor elkaar. Ook dit jaar zijn er 

mooie en creatieve dingen ge-

maakt. 

Lieve Sint, tot volgend jaar! 

 

Gevonden voorwerpen 
Vanaf vandaag kunt u de bak 

met gevonden voorwerpen vin-

den naast de schoenenkast van 

de kinderen in de benedenhal 

van school. 
 

Daltonnieuws 

Vooruit, nog één pareltje 

waar wij trots op zijn. 

 
Tutor 
Wij vinden het belangrijk dat er 

ván en mét elkaar geleerd wordt. 

Kinderen zijn heel goed in staat el-

kaar te helpen en kunnen zich hierin ontwikkelen. 

Om betrokkenheid naar elkaar te vergroten, hebben we 

op onze school drie keer een periode van 6-8 weken, 

waarin kinderen van groep 6, 7 of 8 2x per week 20 minu-

ten tutorhulp geven aan de kinderen van groep 1 t/m 5. 

De leerkrachten uit deze groepen bepalen of er hulp no-

dig is en melden deze kinderen aan. Dit kan voor verschil-

lende vakgebieden zijn. De leerkrachten die de kinderen 

aanmelden regelen het materiaal voor de tutoren. Er wor-

den koppels gemaakt en plaatsen gekozen waar ze kun-

nen werken. Vervolgens krijgen de kinderen uit groep 6, 7 

of 8 een “cursus” van de leerkracht. De 1e periode geeft 

groep 8 tutor, de 2e groep 7 en de 3e groep 6.  

Wij werken nu al een aantal jaar met tutoren op school. 

We hebben gemerkt dat de sociale vaardigheden van zo-

wel de kinderen die tutor geven, als van de kinderen die 

tutor krijgen zijn toegenomen. 

De kinderen raken meer betrokken bij medeleerlingen en 

dragen meer zorg voor elkaar. De “afstand” tussen leer-

lingen wordt kleiner. 

 

Ook zien we regelmatig 

kleine en grote succes-

ervaringen op verschil-

lende vlakken. Dit 

maakt kinderen zeker-

der en dat stralen zij ook 

uit. 
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