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Belangrijke data

3 november NIO afname groep 8
11 november Sint Maarten
18 november MR vergadering
18 november                          Pietendag
19 november Pietengym
25 november Schoen zetten
30 november OR vergadering
3 december                          Sinterklaasfeest

22 december                          Kerstfeest
27 december t/m 7 januari     Kerstvakantie

EVEN VOORSTELLEN; tijdelijke nieuwe collega groep 1/2a
Graag wil ik mijn even aan u voorstellen. Mijn naam is Brenda van der Plas, ik ben 56 jaar

en woon in Den Helder. Ik ben getrouwd en heb een zoon van 31
jaar. Vanaf de herfstvakantie geef ik op donderdag en vrijdag les
in de kleutergroep van juf Yvette.
Ik heb dertig jaar voor de klas gestaan (voornamelijk
kleutergroepen) en ben sinds zes jaar met ‘pensioen’.
Regelmatig ga ik samen met mijn man op reis, meestal met de
caravan. Als ik thuis ben doe ik vrijwilligerswerk op ‘t Tuselant,
zoals voorlezen in de Peuterspeel/leergroep de Woelwaters
(sommige ouders en kinderen zullen mij daar wel van kennen!)
en de aankleding van de hal en gangen in de school. Ik hou
verder erg veel van wandelen, fietsen, koken, zingen, lezen en
taartjes
Ik vind het heel leuk en spannend om straks weer

in een kleutergroep te gaan werken, ik heb er héél veel zin in!!  Tot ziens!

INZAMELINGSACTIE BATTERIJEN

Wij hebben ons als school aangemeld voor het batterijen inzamelproject voor
basisscholen. Binnen de school komt een inzamelmiddel te staan waar
kinderen hun lege batterijen in kunnen leveren.



Op deze manier zorgt de school voor een beter milieu én sparen we
tegelijkertijd voor een mooi geldbedrag, want wij ontvangen €0,25
voor elke kilo aan afgedankte batterijen die door ons is ingezameld.
Samen met de leerlingenraad willen we dan bekijken waar we dit
gespaarde bedrag aan uit willen geven.

Via Social Schools kunt u lezen wanneer en waar de inzamelbak op
school staat en de batterijen ingeleverd kunnen worden.

SINT MAARTEN - VERBINDING -

“11 november is de dag…..” Er wordt op dit moment
druk gewerkt aan de lampionnen. En op 11 november
laten de kinderen hun mooie lampion aan de andere
kinderen van de school zien. Maar dat niet alleen. De
kinderen van de groepen 1 en 2  brengen ‘s morgens
ook een bezoek aan De Groene Vecht om daar te
zingen voor de bewoners van deze zorginstelling. Zij
vinden dit altijd ontzettend leuk en ontvangen ons graag.

‘s Avonds is de school natuurlijk ook open.

Tussen 18.00 en 19.00 uur mogen de kinderen een bezoekje brengen aan school. Dat is
altijd spannend: in het donker naar school!!

KINDERBOEKENWEEK; WORDEN WAT JE WILT - TALENTEN -

Het thema van de kinderboekenweek “Worden wat je wil” was
weer een heel leuk onderwerp om mee aan de slag te gaan. De
kinderen hebben kennis gemaakt met verschillende beroepen. Dit
gebeurde in de klas maar ook schoolbreed. Zoals de geweldige
brandweerdag en de beroepenmarkt voor de kinderen uit de
groepen 6,7 en 8. We willen alle ouders, partners, opa’s en oma’s
die hier aan meegewerkt hebben natuurlijk heel hartelijke
bedanken. Het was SUPER leuk!!!!!!!



BEZOEK JOODS CULTUREEL CENTRUM - VERBINDING -

Onze groepen 6,7&8 zijn 14 oktober op excursie naar Amsterdam geweest. In
de ochtend kregen de kinderen in kleine groepjes een rondleiding in de
Portugese Synagoge en bezochten daarna via de Amsterdamse Joodse buurt
het Nationaal Holocaust Namenmonument. De kinderen hebben de afgelopen
weken via een lessenreeks de geschiedenis van een aantal
Joodse leeftijdsgenootjes opgezocht die middels dit
monument herdacht worden. Erg indrukwekkend allemaal. De
kinderen hebben o.a. de gedenksteen van Anne Frank
opgezocht en mochten daar een steentje bij leggen om haar
te herdenken. 's Middags hebben we de kinderen verrast met
een bezoek aan ARTIS.

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN - TALENTEN - VERBINDING -
BEWEGING

Na de kerstvakantie gaan we starten met naschoolse
activiteiten. Deze naschoolse activiteiten zijn voor alle kinderen
van de school. We gaan beginnen met twee blokken. Het eerste
blok is tussen de kerstvakantie en de voorjaarsvakantie. Het
tweede blok is tussen de voorjaarsvakantie en de meivakantie.

Er zijn steeds drie activiteiten per blok en voor verschillende
groepen zijn verschillende activiteiten. De kinderen kunnen zich
opgeven via een brief. Deze brief krijgen zij binnenkort mee naar huis. Daarin worden de
dagen en data vermeld en het maximum aantal kinderen die mee kunnen doen. Er wordt
voor deze activiteiten een bijdrage gevraagd.

De naschoolse activiteiten worden begeleid door onderwijspartners en worden direct na
schooltijd van 14.00 uur tot 15.00 uur aangeboden.

We gaan aan de slag met de volgende activiteiten:

BLOK 1 BLOK 2

Groep 1/2 Dans Gr 1/2 Yoga, Mindfulness

Groep 3,4,5 Percussie, Djembe Gr 3,4,5 Koken

Groep 6,7,8 Capoeira Gr 6,7,8 Percussie, Djembe

https://www.facebook.com/portugesesynagoge/?__cft__[0]=AZUCwhh-qaZT7tgOJ3I7fkLoM-PAoBTIf-yCouPVRc8-JGnA-XQHZfdiQn2QB78ooXHwwTm9-p0SiKz350cQ0lD32IqBXEZ58CRKyDrXjE2mRKU6eyBvccGX4C37BY4sL2RlElnXL7xcjSqRvOKurNJpD6GUcfT9bo8SDktoaSyjkULCb--51g1UrnGuflV1gg0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/portugesesynagoge/?__cft__[0]=AZUCwhh-qaZT7tgOJ3I7fkLoM-PAoBTIf-yCouPVRc8-JGnA-XQHZfdiQn2QB78ooXHwwTm9-p0SiKz350cQ0lD32IqBXEZ58CRKyDrXjE2mRKU6eyBvccGX4C37BY4sL2RlElnXL7xcjSqRvOKurNJpD6GUcfT9bo8SDktoaSyjkULCb--51g1UrnGuflV1gg0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Amsterdamse-Joodse-buurt-443733032377673/?__cft__[0]=AZUCwhh-qaZT7tgOJ3I7fkLoM-PAoBTIf-yCouPVRc8-JGnA-XQHZfdiQn2QB78ooXHwwTm9-p0SiKz350cQ0lD32IqBXEZ58CRKyDrXjE2mRKU6eyBvccGX4C37BY4sL2RlElnXL7xcjSqRvOKurNJpD6GUcfT9bo8SDktoaSyjkULCb--51g1UrnGuflV1gg0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Artis/?__cft__[0]=AZUCwhh-qaZT7tgOJ3I7fkLoM-PAoBTIf-yCouPVRc8-JGnA-XQHZfdiQn2QB78ooXHwwTm9-p0SiKz350cQ0lD32IqBXEZ58CRKyDrXjE2mRKU6eyBvccGX4C37BY4sL2RlElnXL7xcjSqRvOKurNJpD6GUcfT9bo8SDktoaSyjkULCb--51g1UrnGuflV1gg0&__tn__=kK-R


PSL DE WOELWATERS EN BSO T TUSELANT

PSL De Woelwaters
Op PSL De Woelwaters hebben wij het thema ‘Knuffels’
afgerond. De kinderen weten nu hoe ze hun eigen knuffel
en/of Puk naar bed kunnen brengen en ze weten het verschil
tussen hard en zacht. De kinderen mochten hun eigen knuffel
meenemen naar de PSL en hier iets over vertellen. Sommige
kinderen gaven Puk nog even wat te eten voor het slapen
gaan en ook hebben de kinderen nog een “knuffelbeer”
beplakt met allerlei verschillende materialen.
Momenteel zijn wij bezig met het thema licht/donker & feest.

Bij dit thema worden de kinderen voorgelezen uit het boek ‘Ik wil dean’ en leren de kinderen
de begrippen: groot, klein, hoog, laag, licht en donker. Ook worden er door de kinderen
lampionnen gemaakt voor Sint Maarten.
Daarnaast komt Sinterklaas bijna weer in het land en er zullen dan pepernoten worden
gebakken en schoentjes worden gezet.

BSO ’t Tuselant
Tijdens de herfstvakantie waren de kinderen van BSO ’t Tuselant op de
locatie van BSO Koraaleiland. Het thema was daar ‘het
wilde westen’ en daar hebben wij activiteiten gedaan,
zoals het maken van dromenvangers, indianen tooien
en eetbare cactussen van komkommer en tomaat. Ook
hebben de kinderen een ochtend meegedaan met een
gymles apenkooien, verzorgd door Team Sportservice
Den Helder.
Tijdens Halloween is BSO ‘ Tuselant altijd griezelig
versierd en knutselen wij onder andere skeletten en

spinnen. Rond Sint Maarten en Sinterklaas zullen er ook weer activiteiten
worden gedaan die passen bij deze thema’s. Zo zullen de kinderen ook
weer gaan knutselen om de BSO-ruimte te versieren, want telkens per thema doen wij dit.

WELKOM

In november komt Deablo Jie wennen in groep 1/2b. Wij wensen
heel veel plezier tijdens de wenmomenten.



ONZE JARIGEN!

Onze jarigen in november

4 november                   Bente Ras
5 november                   Mirab Zulfiqar
9 november                   Jaelynn Smith

10 november                   Ryan Selie
23 november                   Shühena Hamstra
24 november                   Stijn Hoornenborg
25 november                   Jaelynn Bais
27 november                   D’ayven Anastatia
29 november                   Lurdy Selie


