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Kalender volgende week: 

Ma  19 november :   
Di  20 november: Sinterklaasknutselen groepen 4 en 5 
Wo  21 november: 
Do 22 november: Sinterklaasknutselen groepen 4 en 5 
   Kleutertheater groepen 3 
Vr 23 november: Groep 7Q naar de Waterfabriek 
     
 
Bekijk de jaarkalender op de website 
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van leerkrachten. 

Even bijpraten 

De chromebooks zijn er! De kinderen zijn helemaal blij. In een aantal groepen is er al klassikaal kennis gemaakt met 
deze divices en wat er allemaal mee kan. Alle leerkrachten hebben vorige week een cursus gevolgd waardoor zij 
ook het een en ander konden uitproberen. Zo werden een groep plots verrast door het oppoppen van een 
Sinterklaaslied tijdens het werken op het chromebooks. Leerkrachten kunnen ook live meekijken met wat de 
leerlingen aan het doen zijn en zelfs iemand blokkeren als er niet gewerkt wordt volgens de afgesproken regels. 
Veel om te ontdekken.  

Eerder heb ik bericht over een te realiseren Bieb op school. De eerste concrete stappen in die richting zijn gezet. 
Voorwaardelijk is alles van onze kant in orde, nu zijn de medewerkers van de bibliotheek Venlo voor ons aan de 
slag. Als alles volgens plan verloopt kunnen we in mei voorzichtig van start gaan. Volledig operationeel zijn we in 
ieder geval bij de start van het nieuwe schooljaar. Rond april kom ik met een vraag om vrijwilligers om deze bieb te 
bemannen. Vaders of moeders die dit leuk vinden en graag op een of meer momenten uit willen helpen zijn dan 
zeer welkom, maar het mogen ook gerust opa’s of oma’s zijn. Denkt u er alvast over na? 

Eindelijk zijn de t-shirts binnen die Joyce uit groep 8 ontworpen heeft (en gewonnen voor haar hele klas).  
Hieronder ziet u het resultaat. Ze zijn prachtig geworden. 

We hebben deze week voor het eerst het schoolfruit geleverd gekregen; wortels, appels en bananen. Er is in alle 
groepen heerlijk van gesmuld. Volgende week een ander soort appel, peren en dino meloenen. Mmm! Het water 
loopt me al in de mond. 

Ik ga morgen naar de intocht kijken van Sinterklaas. Ik ben erg blij dat het feest toch doorgang kan vinden. De 
kinderen verheugen zich er enorm op. Misschien zet ik ook wel mijn schoen. Mijn puberzoons (14 en 18) doen dat 
ook nog elk jaar. Daar hoort natuurlijk wel een liedje zingen bij én wat lekkers voor het paard. Ziet u het vóór zich? 
Die houden we erin!! 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 
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Shirts van Joyce 

 

 

Kerstmarkt? Nu al? Sinterklaas moet nog komen! 
Toch zijn we al vooruit aan het denken en plannen. Op woensdag 19 december organiseren we van 17.00 tot 19.00 uur 
een gezellige kerstmarkt op school. Kinderen maken verschillende kerstversieringen die we voor kleine prijsjes te koop 
aanbieden, evenals lekkere hapjes, koffie, thee en nog veel meer.  Vol enthousiasme is een werkgroep van leerkrachten 
en ouders hiermee aan de slag gegaan en het draaiboek is inmiddels klaar. De eerste ideeën voor kerstknutsels zijn 
gelanceerd en het beloofd erg leuk te worden. Waarom doen we dit? Enerzijds omdat het gewoon gezellig is; allemaal  
ouders, kinderen, opa’s en oma’s en leerkrachten die elkaar op een informele manier ontmoeten in een, anderzijds om 
op deze manier geld in te zamelen voor onze nieuwe schoolshirts. Hoe die er uit komen te zien? Groep 7 heeft de 
primeur gehad toen ze vorige week naar de Waterfabriek gingen. We hopen op een grote opkomst, dus zet de datum 
alvast in uw agenda. Nadere informatie volgt.  
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