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Nieuwsbrief 11 schooljaar 2021-2022  donderdag 11 november 2021 

 
Kalender november - december 
vrijdag 12 november    - leerlingen vrij i.v.m. studiedag 
week van 15 november    - voortgangsgesprekken  
vrijdag 3 december    - Sinterklaasfeest 
woensdag 22 december   - Kerstviering 
donderdag 23 december   - groep 1 t/m 4 vrij  
donderdag 23 december   - groep 5 t/m 8 om 12.00u vrij 
vrijdag 24 december    - alle groepen vrij  
zaterdag 25 december t/m zondag 9 januari - Kerstvakantie 
 

Morgen studiedag  
Uw kind is morgen vrij, het team heeft een studiedag. 
We gaan met het hele team een teamscholing doen 
en ook het afstemmen van De Vreedzame School 
staat op ons programma. We wensen alle kinderen 
een fijn lang weekend en zien jullie maandag weer.  
 

Voortgangsgesprekken 
Volgende week zijn de voortgangsgesprekken. We 
gaan graag in gesprek met u en uw kind om samen de 
vorderingen tot nu toe te bespreken. 
We doen ons best om op tijd te beginnen, helpt u ons 
mee door op tijd aanwezig te zijn? Dank u wel. 
 

Lampionnen voor Sint Maarten 
We hebben in groep 1 t/m 5 lampionnen gemaakt 
voor Sint Maarten. Het ziet er erg feestelijk uit, uw 
kind is terecht trots op zijn/haar kunstwerk.  
We wensen iedereen veel plezier vanavond!  
 

Sinterklaas 
Komend weekend zet de Sint voet aan wal in 
Nederland. Spannende tijden! In de onderbouw kijken 
we met de hele groep naar het Sinterklaasjournaal.  

 

 
 
Dit zijn de lampionnen van de kinderen  
 

 



VVE Thuis peuters en kleuters 

 
Je kind leert van alles op school. Maar ook jij als ouder bent belangrijk in de ontwikkeling van je kind.  
VVE Thuis helpt je daarbij. 
 
VVE Thuis peuters en kleuters is een programma voor alle ouders van kinderen van 2,5 tot 6 jaar. Tijdens 
maandelijkse bijeenkomsten krijg je een activiteitenboekje over een thema, een voorleesboek en een 
spelbord om thuis te gebruiken. Er is uitleg over de activiteiten zodat je thuis met je kind kunt knutselen, 
(taal)spelletjes spelen, puzzelen, verhaaltjes (voor)lezen of bewegen. 
Daarnaast is er ook een online aanbod van digitale prentenboeken, liedjes en activiteiten.  
In de bijeenkomsten is er ook ruimte voor gezelligheid, creatieve activiteiten en informatie over de 
ontwikkeling van je kind. Opvoeden is soms best lastig en dan is het fijn om er samen over te praten en tips 
te delen. 
 

 
 
VVE Thuis peuters 
Dinsdag 9 november was de eerste bijeenkomst VVE Thuis peuters in buurtcentrum Corrosia. Samen 
hebben we het thema Herfst besproken, ouders vonden het leuk en deden enthousiast mee. Komende 
weken gaan zij zelf thuis aan de slag!  
Interesse en wil je graag meedoen? Neem contact op met Lieve van Wingerden van De Schoor 
 06-57961898 of mail naar lvanwingerden@deschoor.nl  
 
VVE Thuis peuters 
Wanneer : dinsdag 30 november 
Tijdstip  : 08:45 t/m 10:30 uur 
Locatie : Buurtcentrum Corrosia 
 
VVE Thuis kleuters 
Eerste bijeenkomst voor VVE Thuis kleuters  
Wanneer : dinsdag 16 november 
Tijdstip  : 08:45 t/m 10:30 uur 
Locatie : Buurtcentrum Corrosia
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