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Vergeet je schoen en iets lekkers voor het paard niet! 
 
Maandag 30 november gaan we de schoen zetten. De kinderen  
mogen deze dag een eigen schoen/laars mee naar school nemen.  
Natuurlijk mag daar ook een leuke tekening of 
 een leuk verhaal in. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sinterklaasfeest  
Natuurlijk gaan wij ons best doen om er fijn kinderfeest te maken op vrijdag 4 
december. Sinterklaas zal met zijn piet de school "Corona-proof" bezoeken.   
De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee te nemen voor de kleine 
pauze, wel een eigen lunch! We gaan er een supergezellige dag van maken.   

 
  

Bezetting onderbouw  

In januari komt juf Destiny weer terug van zwangerschapsverlof. De bezetting gedurende de schoolweek 
zal vanaf dat moment als volgt zijn ingevuld in de onderbouw: 

Juf Aimee is er de hele week (Kikkerpoel). Op maandag en dinsdag is juf Rosanne in het Mierennest 
en juf Destiny van woensdag tot en met vrijdag.  

Naast bovenstaande leerkrachten is er nog extra hulp in de onderbouw van juf Sanne, juf Edith en juf 
Cindy. 

 



Brief Obase betreffende fusie 

ln de bijlage bij deze weekbrief vindt u een brief vanuit het bestuur van Obase betreffende de fusie 
tussen Obase en Octho. 

   

Meefietsen naar gym 

De afgelopen weken hebben al verschillende ouders met ons mee gefietst naar de gym. Dit vinden wij 
erg fijn. Ook tijdens de rest van het schooljaar willen we graag een beroep op jullie doen. Voor het 
veilig fietsen naar en terug van de gymzaal, is het van groot belang.  

Voor de periode van 7 januari tot 22 april zoeken wij nog hulp. Kunt u één van deze dagen 
meefietsen, graag doorgeven aan de leerkracht.  Als wij het rooster zo goed als compleet hebben 
delen we dit natuurlijk met jullie.  

 

.  

Licht AAN! Fietsverlichting 

Afgelopen vrijdag hebben we kinderen en ouders er attent op gemaakt dat het in 
de ochtend weer wat donkerder wordt. We hebben kaarten uitgedeeld met tips om 
goed zichtbaar aan het verkeer deel te nemen. Komende weken zullen we nog 
wat vaker een dergelijke actie houden.  

Omdat we iedere donderdag naar Laco fietsen vinden we het van belang dat de 
fietsverlichting in orde is. Zouden jullie dit thuis willen controleren? Zeker nu we in het donker ´s 
morgen van school vertrekken.  

Schoolfruit 

Het schoolfruit van komende week is peer, sinaasappel en mandarijn. Wanneer uw kind hier iets niet 
van lust, kunt u ander groenten of fruit meegeven op woensdag, donderdag en vrijdag.  

 

 

  



Nieuws van de kinderen en uit de groepen 

 

Nieuws uit de Onderbouw 

In de onderbouw zitten we helemaal in het thema Sinterklaas. Groep paars schrijft zinnen in het huis 
van Sint en Piet. We hebben weer veel nieuwe letters geleerd, de u, w en o. Groep oranje leert de p 
van Piet. In het groene lokaal spelen we in verschillende hoeken. We bakken pepernoten, pakken 
cadeautjes in en spelen in de stoomboot. Het is best hard werken als sint en piet, maar wel erg leuk! 

 

 
 
                            

Nieuws uit de Bovenbouw 

De leerlingen waren aardig zenuwachtig, maar afgelopen 
week was tijd voor de eerste presentaties van dit schooljaar! 
Om het thema over Energie van Faqta af te ronde, hebben 
de leerlingen muurkranten gemaakt die ze vervolgens 
hebben gepresenteerd aan de klas. De kinderen hebben 
onwijs leuk samengewerkt en goede vragen bedacht voor de 
quizzen na afloop. Op naar nog veel meer presentaties! 

 

 



Nieuws van KIBEO – peutergroep en naschoolse opvang 

Thema sinterklaas  

 
Deze week zijn we hard aan het werk met 
Sinterklaas knutsels.  

We plakken een grote zak met kadootjes. We maken een 
schoorsteen met een Puk Pietje of Pukklaasje en we 
hopen natuurlijk dat Piet er iets lekkers in stopt. We maken 
mooie ronde pepernoten van klei en vullen de zakjes met 
het goede aantal. En we maken met scheerschuim de 
baard van Sinterklaas. De scheerschuim voelt in het begin 
heel gek, maar later is het heel lekker aan onze handen. 

Tijdens het buiten spelen leren we voor hulp Pietjes. We 
lopen over de rand van de zandbak, rennen heel hard, 
klimmen in de boom en maken de lekkerste dingen in onze 
buitenkeuken. 

 

  

 

   

 

• Woensdag 2 december studiedag, kinderen zijn vrij 
• Vrijdag 4 december  sinterklaasviering 
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