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December 2019 
 
Beste ouders / verzorgers, 
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief 
vragen of opmerkingen hebben, dan horen we 
dat graag van u. 
 

WELKOM 
De volgende kinderen zijn de afgelopen 
periode gestart of aan het wennen: 
Beren: Owen van Dopperen, Jeppe Versluis, 
Maya Ho Si. 
Groep 4: Inaya en Selsabiel Damnati. 
Wij hopen dat zij een fijne schooltijd zullen 
hebben op onze school. 

 
KOFFIEMOMENT 
Ook dit schooljaar organiseren we koffie-
momenten. U kunt dan met elkaar in gesprek 
gaan onder het genot van een kopje koffie of 
thee. Dit jaar zijn deze momenten op de 
eerste dinsdag van de maand. De data staan 
ook in de schoolkalender. Dinsdag 7 januari is 
het eerstvolgende koffiemoment. U bent van 
harte welkom van 8.30-9.15 uur. 
 

SCHOOLJUDO 
In de eerst week na de Kerstvakantie start een 
driejaarlijks Schooljudo aanbod op onze 
school. De lessen worden gegeven in een blok 
van 8 weken per jaar. Dit jaar op woensdagen 
voor groep 3 t/m 8 en op donderdagen voor 
groep 1/2, De judolessen worden verzorgd 
door een Entertrainer (zo wordt een 
judoleraar van Schooljudo genoemd).  
De Entertrainer leert de kinderen en het 
docententeam over de Schooljudo-waarden: 
vertrouwen, samenwerken, respect, 
beheersing, weerbaarheid, discipline en 
plezier. Plezier is de katalysator en het 
FUNdament van alle andere waarden. Dit jaar 
staat de eerste waarde “vertrouwen” centraal. 
Met echte judomatten en complete 

Schooljudo-pakken toveren we de speelzaal 
om tot een dojo en zorgen we voor een 
totaalbeleving. 
Albertine Los, collega van Werelds, komt de 
lessen geven. Zij heeft op dinsdag 3 december 
uitleg gegeven aan het team en op donderdag 
12 december kennisgemaakt met de kinderen. 
 

Niet alleen op de mat wordt er gewerkt aan 
de Schooljudo-waarden. In de klas maken de 
leerkrachten gebruik van “interactieve 
waardenposters”. Daarnaast wordt er gebruik 
gemaakt van een digitale leeromgeving. Hierin 
staan leuke beweeglessen, praatplaten en 
filmfragmenten van Disneyfilms die ervoor 
zorgen dat waarden tot leven komen in de 
klas en op het schoolplein. 
 

Wat is Schooljudo dan precies? 

Schooljudo helpt docenten al 14 jaar bij het 
creëren van een veilige en fijne sfeer. Met de 
overtuiging dat dit de basis vormt om iedere 
klas en ieder kind (letterlijk) in zijn of haar 
kracht te zetten. Dit wordt gedaan door een 
eeuwenoude filosofie van judo via een 
vernieuwende en speelse methodiek de 
gymzaal en klas in te brengen. Zo wordt er 
een belangrijkje bijdrage geleverd aan de 
fysieke, sociaal-emotionele en cognitieve 
ontwikkeling van een kind. Én aan de 
groepsdynamiek van een klas.  
Meer info vind je op www.schooljudo.nl. 
De waarden van schooljudo komen overeen 
met de waarden van Rots en Water.  
 

TIJDELIJKE HUISVESTING 2 (THV2) 
Op dinsdag 3 december heeft Gemeente 
Vianen een tweede inloopavond 
georganiseerd in Dorpshuis De Biezen.  
De tekeningen van THV2 zijn tijdens deze 
avond getoond. 
Er kunnen nog wel wat kleine aanpassingen 
nodig zijn, maar op hoofdlijnen is dit wat de 
gemeente wil realiseren. 

http://www.schooljudo.nl/
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Concept landschappelijke inpassing 
tijdelijke schoollokalen  

gevarieerde groene kernrand 
Hagestein west  

Kernrandzone bestaat uit diverse functies en 
landschappelijk elementen:  

> Tijdelijke schoollokalen landschappelijk 
ingepast in een hoogstamboomgaard > 
Parkeren in een laagstamboomgaard 
> Educatieve tuinen voor de scholen en het 
dorp 
> Buurtweide voor ontmoeting en sport& spel 
voor de scholen en de buurt  

> Water als natuurlijke begrenzing en 
buurtsingels hiermee verbinden en tevens 
ruimte voor waterberging  

> Goede inpassing bestaand erf aan de 
Achterweg 
> Doorzichten naar het landschap behouden 
en versterken 
> Nieuw natuurpad aansluiten op bestaand 
natuurpaden netwerk > Ruimte voor 
natuurontwikkeling, educatie en 
natuurbeleving  

Wij zullen gebruik gaan maken van twee lokalen in 
THV2. De verwachting is, dat de tijdelijke 
schoollokalen eind april klaar zijn voor gebruik. 
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BELANGRIJKE DATA 

Vrijdag 20 december 
– Kinderen zijn vrij om 12.00 uur; 

Maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari 
– Kerstvakantie; 

Dinsdag 7 januari 
– Koffiemoment; 

Woensdag 8 januari 
– Start schooljudo groep 3 t/m 8; 

Donderdag 9 januari 
– Start schooljudo groep 1 en 2; 

Dinsdag 28 januari 
– Schoolsportdag groep 3 t/m 5 in 

Sportcentrum Helsdingen; 
Donderdag 30 januari 

– Schoolsportdag groep 6 en 7 in 
Sportcentrum Helsdingen; 

 
Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond 
en gelukkig 2020. 
Met vriendelijke groet,  
Team OBS Meester Vos 
 


