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November 2018 
 
Beste ouders / verzorgers, 
Via deze nieuwsbrief informeren wij u weer 
over de ontwikkelingen op onze school.  
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief 
vragen of opmerkingen hebben, dan horen we 
dat graag van u. 
 

WELKOM 
De volgende leerlingen zijn in de afgelopen 
periode gestart: 
Groep 1 : Dean van Vliet, Sayfeddinne 
Boukharbach, Lonne Burggraaff, Jolie Hoving 
en Max van der Vat. 
Groep 4: Nadir Boukharbach 
Groep 7: Kenza de Jong en Daphne Orbes 
Betin. 
Wij hopen dat zij een fijne schooltijd zullen 
hebben op onze school. 
 

SCHOOLTIJDEN 
Het is voor elk kind fijn om met de groep de 
dag in alle rust te kunnen beginnen. Het valt 
ons op dat een aantal kinderen niet op tijd in 
de klas is. Wilt u er op letten dat uw 
zoon/dochter om 8.25 uur in de klas is, zodat 
we om 8.30 uur kunnen beginnen. Ook in de 
kleuterklassen en de kleuterhal starten op dat 
moment de lessen. 
 

EVEN VOORSTELLEN 
Lobke Versluis is al een aantal maanden aan 
het werk als onderwijsassistent bij groep 1/2. 
Zij is elke woensdag aanwezig. 
Maaike Luth is sinds 1 oktober vakleerkracht 
gym. Zij geeft les aan groep 3 t/m 8 op 
donderdagochtend. 
 

NIEUWE COLLEGA 
Merel Koolen-Moorelisse zal na de 
Kerstvakantie gaan werken in groep 1/2 (De 

Beertjes). We vinden het fijn dat zij bij ons 
komt werken. 
 

VOORTGANGSGESPREKKEN 
Tijdens deze gesprekken worden de sociaal-
emotionele ontwikkeling, het welbevinden en 
de betrokkenheid van uw zoon/dochter 
besproken. We vinden het belangrijk dat 
kinderen daarin kunnen meepraten. Als uw 
zoon/dochter in  groep 5 of 6 zit, mogen zij bij 
het gesprek aanwezig zijn. Zit uw 
zoon/dochter in groep 7 of 8, dan wordt 
verwacht dat hij/zij erbij is. 

 
HOEF EN HAAG 
De schoolbesturen en de gemeente zijn met 
elkaar in gesprek over noodlokalen. Het is de 
bedoeling dat er rond maart/april een aantal 
noodlokalen wordt geplaatst. Het is nog 
steeds niet duidelijk waar deze moeten 
komen. In de eerstvolgende gemeenteraad zal 
dit besproken worden. Voorlopig zal er voor 
ons niets veranderen. Na de Kerstvakantie zal 
er een projectgroep worden gevormd met 
leden van ons team en 5 ouders. In deze 
werkgroep zullen we met elkaar gaan 
verkennen hoe de nieuwe school op de Brink 
eruit gaat zien. Mocht u het leuk vinden om in 
deze werkgroep plaats te nemen, dan kunt u 
zich aanmelden bij Anthonette.  

 
SCHOOLMUSICAL 
Op donderdag 29 november kunt u gaan 
genieten van de schoolmusical in Dorpshuis 
De Biezen. Alle groepen doen hieraan mee. 
Het thema is: Sinterklaas. De groepen gaan de 
komende periode aan het werk. U hoort van 
de leerkracht van uw kind welke 
kleding/attributen nodig zijn. Er zijn twee 
uitvoeringen: in de middag voor opa’s,  oma’s 
en oppasouders, in de avond voor ouders en 
broers en zussen die niet op school zitten. U 
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heeft inmiddels via Digiduif een uitnodiging 
gekregen. 
 

ZONNEBLOEMWEDSTRIJD 
Voor de zomervakantie heeft groep 1-2 
gewerkt aan het project ‘Bijen’. We hebben 
dat gecombineerd met het project 
‘Zonnebloemen voor bijen’. Alle kinderen 
kregen toen zaadjes mee naar huis om te 
planten en de bloemen te verzorgen. Er was 
een prijsvraag aan verbonden: wie heeft de 
grootste zonnebloem? Vijf kinderen uit onze 
groep hebben de moeite genomen om dit 
middels de kaart die er bij zat, door te geven 
en hebben allemaal een prijsje gekregen! 
Conny van Kruysbergen kwam namens NME-
centrum De Woudreus de goedgevulde prijs-
tasjes brengen op 16 oktober.  
 
Gefeliciteerd:  
Tjeerd Cozijnsen (1,96 m), Antoon van 
Rijnsoever (1,25m), Luuk Spans (1,70 m), 
Dominique van Dijk (1,15 m) en Faye Lieverst 
(1,46 m) 

 
KOFFIE-OCHTENDEN  
U kunt op deze momenten met elkaar in 
gesprek gaan onder het genot van een kopje 
koffie of thee. De data staan in de 
schoolkalender. Woensdag 5 december, is het 
eerstvolgende koffie-ochtendje. U bent van 
harte welkom na de ontvangst van Sinterklaas. 
 

 

SCHOOLVOLLEYBALTOERNOOI 
Op donderdag 8 november heeft een aantal 
teams uit de groepen 5 t/m 8 meegedaan aan 
het volleybaltoernooi in Vianen. Alle teams 
hebben heel goed gespeeld. Groep 6 heeft de 
derde prijs behaald. De kinderen werden 
geprezen om hun sportiviteit. Daar zijn we 
heel trots op.  Dank aan alle ouders die een 
team hebben begeleid en getraind. 
 

JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR 
Met de start van het nieuwe schooljaar is ook 
het nieuwe sportseizoen begonnen. Daarnaast 
is er op cultureel gebied weer van alles te 
doen. Wil uw kind graag lid worden bij een 
sportvereniging of bijvoorbeeld meedoen aan 
toneel- of schilderlessen, maar weet u niet 
hoe u dit moet betalen? Misschien kan het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur helpen.  
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Vianen 
(voorheen Jeugdsportfonds) betaalt de 
contributie / het lesgeld voor kinderen en 
jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is 
voor sport, dans, muziek of iets anders 
creatiefs.  
Aanvragen  
Als ouder kunt u niet zelf een aanvraag 
indienen bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur. 
Dit kan alleen door een intermediair worden 
gedaan. Een intermediair is een professional 
die betrokken is bij de opvoeding en 
verzorging van uw kind. Denk hierbij aan 
juffen en meesters, jeugdhulpverleners, het 
sociaal wijkteam, buurtsportcoaches, 
schuldhulpverleners of maatschappelijk 
werkers.   
Meer informatie 
Op www.jeugdfondssportencultuur.nl staat 
meer informatie. Als u nog vragen heeft kunt 
u ook altijd contact opnemen met Tessa 
Brouwer. tbrouwer@teamsportservice.nl of 
030-2099998. 
 

BELANGRIJKE DATA 
Maandag 19 t/m donderdag 22 november 

– voortgangsgesprekken 
Donderdag 29 november 

– schoolmusical 
Vrijdag 30 november 

– start schooldag: 9.30 uur 
Woensdag 5 december 

– Sinterklaas 
– groep 5 t/m 8: surprises 

http://www.jeugdfondssportencultuur.nl/
mailto:tbrouwer@teamsportservice.nl
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– koffiemoment na de ontvangst van 
Sinterklaas, als hij de naar de groepen 
gaat (rond 9.00 uur) 

Donderdag 6 december 
– start schooldag: 9.30 uur 

Donderdag 20 december 
– Kerstdiner 

Vrijdag 21 december 
– 12.00 uur: start Kerstvakantie 

maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari 
– Kerstvakantie 

Woensdag 9 januari 
– Koffiemoment van 8-30 – 9.15 uur 

 
 
Met vriendelijke groet,  
Team OBS Meester Vos 


