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Liedjes van de maand 
Wereldnieuws, 

iedereen moet het weten. 

Haal je vrienden en familie  

en de hele klas erbij! 

Wereldnieuws, 

dat er Iemand is gekomen, 

die graag bij ons wilt wonen 

en die houdt van jou en mij! 

 

Dit is het refrein uit het lied ‘wereldnieuws’.  We oefenen deze maand dit lied, maar zingen 

het volgende maand ook met de kerstviering in de kerk. Klik op de link om het gehele lied te 

beluisteren: Wereldnieuws 

 

Ook zingen we in november: 

- Hij alleen. 

- Het Onze Vader.  

 

Nieuws 

- De groepen acht hebben workshops techniek gevolgd in Dordrecht.  

 

Sinterklaas  
Tussen 8:15- 8:25 uur worden alle leerlingen van groep 1-4 in 
de klas verwacht. 
Als de 1e bel gaat, gaan we de Sint voor de school bij de 
hoofdingang opwachten.  
U bent hierbij als ouder van harte welkom, graag eerst de 
ruimte voor onze leerlingen vrij houden! Na de ontvangst gaat 
de Sint op bezoek bij de groepen 1 t/m 4.  
 
De groepen 5 t/m 8 maken een surprise en gedicht. Deze 
surprise mogen ze op 5 december vanaf 8:00 uur in de klas 
brengen. Daarna gaan zij weer naar het schoolplein.  
Naar binnen bij het lokaal van groep 7 en via de hoofdingang 
weer naar buiten. 
De kinderen blijven op het plein, tot ze de aanwijzingen 
krijgen om klaar te gaan staan.  
 
Tussen de middag eten we met elkaar op school, wilt u zelf eten & drinken meegeven? We 
zijn dan om 14:00 uur uit.  
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ex_sg57p0r4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=5_y84tcT84s
https://www.youtube.com/watch?v=P9DVDa5s21o&t=13s
https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/9807-spelenderwijs-met-techniek-bezig
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Heeft uw kind een allergie voor kruidnootjes?  
Wilt u dan zelf een zakje kruidnootjes aan uw kind meegeven of dit inleveren bij de 
desbetreffende leerkracht? Graag voor 4 december, dan zorgen zij ervoor dat dit bij een 
speciale piet terecht komt. 
 

Groep 8: gekleed zwemmen  
Komende zwemles, donderdag 28 november, worden de groepen 8 verwacht in de 

onderstaande kleding; 

- Shirt met lange mouwen 
- Lange broek 
- (Water) schoenen 
Voor oefeningen tijdens en de natte kleding na de les graag ook een plastic tas meebrengen! 
 

Planning november/december 2019 

- 26 november: schoen zetten groep 1 t/m 4. 
- 28 november: schoolarts voor de kleutergroepen. 
- 2 december: schoolarts voor de kleutergroepen. 
- 3 december: groep 1/2 b naar Immanuel. 
- 5 december: Sinterklaasviering, continurooster tot 14.00 uur. 
- 11 december: lessen afvalredders voor diverse groepen. 
- 12 december: schoolarts voor de kleutergroepen. 
- 17 december: groep 1/2 b naar Immanuel.  
- 19 december: Kerstviering met alle kinderen in de Ontmoetingskerk. 

 
 

Informatie van anderen 
Hieronder vindt u…  

- een nieuwsbrief van kindercoach Geertje van der Hoek. 
- een inschrijfformulier voor het basketbaltoernooi.  
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Ik ben Geertje van der Hoek, leerkracht en sinds 2017 ook kinder-, jeugd-, brein- en 

beweegcoach. Na 15 jaar leerkracht en moeder te zijn, ben ik op zoek gegaan naar een 
manier om kinderen beter te kunnen helpen.  

Kinderen (en hun ouders) kunnen heel wat problemen tegenkomen bij het opgroeien, op 
school en thuis. Samen met het kind en ouders wil ik opzoek gaan, naar wat er onder het 

probleem zit, maar vooral naar hoe het probleem opgelost kan worden. Ik leer ze wat hun 
kwaliteiten zijn en hoe ze die kwaliteiten in kunnen zetten. Zo worden de kinderen versterkt. 

 
Omdat ik er van overtuigd ben dat iedere ouder het beste voor zijn of haar kind wil, maar dat 

je er soms even hulp bij nodig hebt, houd ik iedere dinsdag een gratis inloop-spreekuur in 
school. 

Dit inloop-spreekuur voor ouders is van 8.25-9.30 uur, in het kamertje naast het speellokaal.  
 

Mocht het niet lukken om op het inloopspreekuur te komen, dan is het ook mogelijk om een 
andere afspraak te maken! 

 
Durft je kind geen nee te zeggen of voor zichzelf op te komen? Klaagt je kind over een 

overvol hoofd, buikpijn of komt je kind moeilijk in slaap? Is je kind hooggevoelig en snel 
overprikkeld? Heeft je kind (nog) moeite met jullie scheiding? Of kan je kind moeilijk 

omgaan met zijn of haar emoties? Is je kind erg verlegen, of laat het makkelijke over zich 
heen lopen. Kan je kind moeilijk stil zitten, of heeft het moeite met concentreren? Ziet je 

zoon of dochter op tegen de overgang naar de middelbare school? En kun je hier als ouder 
wel wat hulp bij gebruiken, kom dan langs. 

 
Aanmelden kan via de mail info@deversterkingcoaching.nl of loop gewoon binnen! 

Wil je meer informatie over De Versterking Coaching dan kun je ook bellen met  
06-11097608 of een kijkje nemen op mijn website www.deversterkingcoaching.nl   

Op www.facebook.com/deversterkingcoaching schrijf ik regelmatig blogs 
Uiteraard heb ik beroepsgeheim en ga ik discreet om met de dingen die je mij in vertrouwen 

vertelt.  
 

Onthoud: Je hoeft het niet alleen te doen, soms heb je maar een kleine handreiking nodig 

om weer versterkt verder te kunnen. 
 
 
 
 

 

mailto:info@deversterkingcoaching.nl
http://www.deversterkingcoaching.nl/
http://www.facebook.com/deversterkingcoaching
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