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Beste ouders,  

 

De eerste week na de herfstvakantie zit erop. En over 7 weken staat de Kerstvakantie 

alweer voor de deur. Het werken in deze periode op school is altijd heel gezellig. Zo 

start in december de periode van advent. Het woord 'Advent’ is afgeleid van het 

Latijnse woord; ‘adventus’, dat ‘komst’ betekent. In de adventsperiode leven we toe 

naar het Kerstfeest: het feest van Jezus geboorte. De adventsperiode begint vier 

zondagen voor Kerst en bij velen wordt er iedere week een adventskaars 

aangestoken. Dat symboliseert dat we steeds iets dichter naderen tot Kerst, het feest 

van het Licht en de geboorte van Jezus. Als school zullen we dit jaar op 22 december 

het Kerstfeest in de kerk vieren. Maandag 21 november heeft het team weer een 

studiedag; de kinderen zijn deze dag vrij. Tijdens deze studiedag gaan we als team 

hard aan het werk om van en met elkaar te leren. 

 

Met vriendelijke groet, mede namens het team, 

Sherida Pothoven-Worm 

 

ANWB Streetwise 
Wegens een foutieve planning bij de ANWB ging de vorige keer Streetwise niet door. 

Deze zal nu plaatsvinden op donderdag 17 november. 

Het Streetwise project is opgebouwd uit vier projecten. Professionele instructeurs 

komen deze ochtend naar de school en geven de verkeerstrainingen. Met speciaal 

ontwikkelde lesmaterialen zoals elektrische- en rijlesauto's, zebrapaden, 

verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt de praktijk zo veel 

mogelijk nagebootst. 

Om dit project mogelijk te maken zal de Gerard Doustraat van 8.30-14.30 uur van 

Lounge 3 tot de brandweer worden afgesloten voor verkeer. 

 

 
Oudergesprekken 
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Je talent is wie je bent! 

22 en 24 november zijn er facultatieve oudergesprekken voor groep 1 t/m 7 en 

voorlopige adviesgesprekken voor groep 8.  

U hoort nog wanneer u zicht kunt inschrijven en hoe dit gaat. 

 

Sinterklaas 
Zaterdag 12 november komt Sinterklaas weer naar Nederland. We hopen dit jaar het 

Sinterklaasfeest op school als vanouds te kunnen vieren met een intocht en welkom 

op het plein. 

Op dinsdag 15 november gaan de kinderen van groep 5 t/m 8 lootjes trekken voor het 

Sinterklaasfeest op maandag 5 december. Het is de bedoeling dat de leerlingen een 

leuke surprise maken en een passend gedicht schrijven van ongeveer 10 regels. De 

leerling koopt een cadeautje van ongeveer € 3,- . Maandag 5 december mogen de 

kinderen de surprise mee naar school nemen. De naam van het kind voor wie het 

cadeau bestemd is moet onder de surprise geschreven worden. 

 

Bijdrage surprises groep 5 t/m 8  

Voorgaande jaren kregen alle leerlingen van groep 5 t/m 8 een bijdrage vanuit de AC 

van € 2,- voor het maken van hun surprise en kopen van een cadeautje hiervoor. Zelf 

legden zij daar dan € 1,- bij, zodat ieder kind totaal € 3,- te besteden had. Aangezien 

het erg lastig is om tegenwoordig nog muntgeld te krijgen en hier steeds hogere 

kosten tegenover staan bij de bank, is er besloten dit niet langer zo te doen. We 

hopen op uw begrip. Mocht u toch graag de bijdrage van € 2,- ontvangen, dan kunt u 

een mail sturen naar administratie.bg@pcogv.nl onder vermelding van de naam van 

uw kind, de groep en uw bankrekeningnummer. Dan zal dit bedrag naar uw 

overgemaakt worden.  

 

GigaKids -Typecursus  
Bij voldoende aanmeldingen is er de mogelijkheid om vanaf donderdag 8 december 

om 15.45 uur op school een Gigakids-typecursus met 10 vingers blind typen te volgen.  

Zeker de laatste jaren is gebleken hoe belangrijk het voor iedereen is om met 10 

vingers blind te kunnen typen om het digitale (school)werk makkelijker aan te kunnen 

leveren. Dit geeft een enorme voorsprong op kinderen die op het voortgezet 

onderwijs nog hun typediploma moeten halen. Voor kinderen met dyslexie is het ook 

heel belangrijk om te leren typen. Indien gewenst is daar ook een speciale versie voor 

van onze cursus. 

De persoonlijke begeleiding, het gezamenlijk volgen van de les en het hierin doen van 

leuke activiteiten, maakt dat de kinderen meer gemotiveerd zijn om te oefenen dan 

bij een online-cursus waarbij er geen contact is met een cursusleider. Ook wordt er 

gelet op houding en vingerzetting, zodat de letters op de juiste manier worden 

aangeslagen. 

t wel: indien Corona het geven van fysieke lessen (wederom) verhindert, zal de cursus 

worden gestart/vervolgd via persoonlijke videobegeleiding en zal er d.m.v. filmpjes via 
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Je talent is wie je bent! 

Whatsapp of e-mail worden gecorrespondeerd, waardoor de vingerzetting 

gecontroleerd blijft en de motivatie ook aanwezig blijft (geen vaste klassikale les). 

De cursus is bedoeld voor leerlingen van groep 6 tot en met 8 en bestaat op school 

uit 12 begeleide lessen (inclusief examenles) van 3 kwartier. Ook online worden de 

resultaten gevolgd. Via een inlogcode voor computer of laptop moet thuis iedere dag 

nog ongeveer een kwartier worden geoefend. 

De cursusprijs voor schooljaar 2022-2023 bedraagt € 175,- inclusief examengeld, te 

voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum, nadat er definitief een cursus op een 

bepaalde dag en tijdstip is ingepland en de uitnodiging daarvoor is verzonden. 

Opgave graag z.s.m. via een e-mail aan: marja.typicalme@gmail.com onder 

vermelding van de naam van uw kind en naam van de school. 

Na aanmelding ontvangt u de algemene voorwaarden en het inschrijfformulier, dat u 

z.s.m. ingevuld en voor akkoord ondertekend per e-mail kunt retourneren, waarna de 

inschrijving compleet is.  

Voor meer informatie en de algemene voorwaarden kunt u terecht op 

www.typicalme.eu of www.gigakids.nl.  

Marja van der Helm, Telnr. 06-19021839  

 

Verslag MR-vergadering 
Als bijlage is het verslag van de MR-vergadering van 6 oktober j.l. bijgesloten. 

 

Kind op maandag 

7  t/m 1 november: Nu is het genoeg  
Als het volk Israël weer ontevreden is, geeft Mozes aan dat het 

genoeg is. Hij kan het niet alleen. God helpt Mozes en helpt 

het volk. God geeft het volk zoveel vlees te eten dat ze er 

genoeg van hebben. Met de kinderen bespreken we hoe het 

is als er een grens wordt aangegeven. 

 

14  t/m 18 november: Zie je het nog zitten? 

Zelfs in de beurt van het beloofde land, blijft het volk het moeilijk vinden 

en twijfels houden. Weer is er de wens om terug te gaan. En weer is het 

God die uitzicht biedt en de moed geeft om door te gaan. 
 

21 t/m 25 november: Naar de overkant 

Deze week sluiten we de verhalen van Mozes en het volk Israël 

af. Het beloofde land komt in zicht. Het is een onbekend land 

waarover je kunt dromen, net als Mozes die sterft en 

‘oversteekt’. Met deze verhalen kijken we ook verder en 

beginnen we de adventstijd. De kinderen bedenken wat hen 

hoop en vertrouwen geeft. 

 

http://www.typicalme.eu/
http://www.gigakids.nl/
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Je talent is wie je bent! 

Kalender 

 

9 november Open inloop; groep 3-8 

9 november Groep onder de loep; groep 3B 

9 november Hart voor school: groep 6 

11 november Oudermail 

17 november ANWB Streetwise 

17 november Schoen zetten 

21 november Studiedag; alle leerlingen vrij  

22 november Facultatieve oudergesprekken groep 1 t/m 7 

22 november Voorlopige adviesgesprekken groep 8 

23 november Denktank: Identiteit 

24 november Facultatieve oudergesprekken groep 1 t/m 7 

24 november Voorlopige adviesgesprekken groep 8 

25 november Berghjournaal 

2 december Open inloop; groep 1-2 


