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Leer lingm ediat oren
Op vrijdag 8 oktober mochten 
11 nieuwe leerlingmediatoren 
hun diploma in ontvangst 
nemen. Op onze school 
proberen we kinderen te leren 
hun eigen conflicten op te 
lossen. Soms heb je daar wat 
hulp bij nodig. Een 
leerlingmediator is opgeleid 
om kinderen te helpen zelf tot 
een oplossing van het conflict 
te komen.  Dit is één van de 
manieren waarop we concreet 
zichtbaar maken dat de 
leerlingen een eigen 
verantwoordelijkheid hebben 
voor het klimaat op school. We 
zijn super trots op deze 
kanjers! 

Coronaplan

Van alle scholen in het land 
wordt verwacht dat er een 
"Als dit....dan"-plan klaarligt 
voor als Corona weer opleeft. 
Daarin wordt in 4 fasen 
aangegeven hoe wij met 
Corona om zullen gaan. De 
MR heeft ingestemd met dit 
plan. In de bijlagen bij deze 
nieuwsbrief vindt u ook een 
brief van onze bestuurder 
over dit sectorplan. Op dit 
moment is er sprake van een 
zogenaamd donkergroen 
scenario en gelden er geen 
aanvullende maatregelen.
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   vr 4 nov             Eerste voortgangsrapportage mee

   di 8 nov             Vergadering OC

   wo 16 nov         Studiedag, kinderen vrij

   ma 21 nov         Verkeersprogramma ANWB Streetwise

   di 1 dec              Ondersteuningsteamoverleg

   vr 2 dec              Sinterklaasviering op school

Groep 8 is vandaag op de fiets 
vertrokken naar Bakkum voor hun 
jaarlijkse driedaagse kamp. We 
wensen ze heel veel plezier en een 
paar onvergetelijke dagen toe!

Vrijdag krijgen de kinderen van 
groep 2 t/m 8 een eerste 
voortgangsrapportage mee. In 
dit rapport kijken we vooral naar 
het welbevinden van uw kind en 
worden er een aantal kwaliteiten 
en ontwikkelpunten beschreven.

Er vinden n.a.v. dit rapport niet 
standaard 
ouder-kindgesprekken plaats. 
Met veel ouders zijn in het 
startgesprek al 
communicatieafspraken 
gemaakt. Mocht u desondanks 
behoefte hebben om met de 
leerkracht in gesprek te gaan, 
dan kunt u een afspraak maken.



Na de herfstvakantie zijn we gestart met een schoolbreed 
thema: "Wij vieren feest!"

De kinderen hebben een toneelstukje gezien waarin juf Sara 
jarig was. Ze kreeg bezoek van alle andere leerkrachten, maar 
iedere gast deed iets anders of iets speciaals.
In de komende periode gaan de leerlingen op onderzoek uit 
naar de verschillende gebruiken en tradities bij diverse 
feesten die we vieren. De kinderen van de stamgroepen 1-2-3 
blijven heel dicht bij hun eigen leefwereld door zich te 
verdiepen in het vieren van verjaardagsfeestjes. In de 
middenbouw gaan de kinderen ook kijken hoe verjaardagen, 
huwelijken en geboortes vroeger gevierd werden. En de 
kinderen in de stamgroepen 6-7-8 onderzoeken welke 
feesten er binnen de 

verschillende 
wereldgodsdiensten 
gevierd worden. Welke
 overeenkomsten en 
verschillen zien we met 
de feesten die wij vieren? 
De traditionele 
decemberfeesten passen 
naadloos in dit thema. 
Om in de themasfeer te 
komen hebben we 
groepsdoorbroken 
feestslingers gemaakt en 
hiermee is de school 
versierd. 

PAUZESPORT THEMA "WIJ VIEREN FEEST!"

BIJLAGEN /  BUITEN DE SCHOOL

De gemeente Opmeer vindt het 

belangrijk dat alle kinderen 

veelvuldig in aanraking komen 

met sport, spel en bwegen en 

heeft daarom voor dit schooljaar 

financiële middelen vrijgemaakt 

om aan al onze groepen 30 

minuten per week Pauzesport 

aan te bieden. De doelen van 

Pauzesport zijn om kinderen 

extra in beweging te brengen, 

inactieve kinderen tot bewegen 

te brengen, kinderen kennis te 

laten maken met diverse 

sporten en spellen en het 

bevorderen van het leren 

samenspelen.

Iedere woensdag is meester 

Lyron bij ons aanwezig om deze 

lessen te verzorgen. Het is echt 

een extra beweegmoment voor 

de kinderen, het is geen 

vervanging van de gymlessen. 

Een mooie kans om het 

(buiten)spelen van de kinderen 

een extra impuls te geven!

- Brief van onze bestuurder L. Wijker over 

  Covid sectorplan

- Flyer ouderbijeenkomst Scheidingsplein

  (voor ouders die gaan scheiden)

- Flyer ouders in evenwicht in kaart

  (uitnodiging deelname onderzoek GGD)
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