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Datum Activiteit 

19 november Meester Jeroen aanwezig 
vanaf 11.00 uur 

16 november Aankomst Sinterklaas 

18 november Lootjes trekken groep 5-8 

21 november VOMOL  

25 november  Sinterklaas toneel groep 3-5 
Sinterklaas film groep 6-8 
OR en MR vergadering 

28 november Groep 3/4 bibliotheek 

 
Schoolfruit: 
Aanstaande week krijgen wij het volgende 
fruit: Kaki fruit, kiwi en peer 

   
*Wij gaan er van uit dat iedereen altijd alles in 
elk geval proeft. 
*Weet u als ouders dat uw kind iets écht niet 
lust of ergens allergisch voor is mag u voor die 
dag vervangend fruit meegeven. 
 
VOMOL: 
Veilig Omgaan Met Opvallend 
Landbouwverkeer. 
Donderdag 21 november heeft groep 7/8 een 
verkeersactiviteit genaamd VOMOL. Dit 
organiseren we omdat de kinderen volgend 
jaar naar het Voortgezet Onderwijs toe gaan 
en hiermee te maken krijgen als ze op de fiets 
zitten. 
 
Techniek ochtend groep 7/8: 
Vanochtend zijn wij met groep 7/8 naar het 
techniekevenement Technics4U geweest. Dit 
was georganiseerd op het RSG Tromp 
Meesters in Steenwijk. 
De leerlingen hebben deze ochtend kennis 
gemaakt met techniek. We hebben een 
windmolen op zonne-energie gemaakt, 
verschillende filmpjes bekeken over het 
techniek. De filmpjes gingen onder andere 
over de EOD, het dolfinarium, de marine, etc. 
Ze hebben een quiz gemaakt aan de hand van 
de filmpjes. Twee leerlingen van ons hebben 
zelfs nog wat gewonnen. Kortom: een 

leerzame & leuke ochtend met het thema 
Techniek.  

 
 
Sinterklaastoneel: 
Het is al een paar jaar de traditie dat we naar 
het Sinterklaastoneel en de Sinterklaasfilm in 
de Meenthe gaan. Het Sinterklaastoneel is 
voor groep 3-5 en de Sinterklaasfilm is voor 
groep 6-8. 
Deze vindt voor alle groepen plaats op 
maandag 25 november. 
Vertrektijd vanaf school iets voor 10.30 uur. 
Terug naar school zal zo rond kwart voor 1 
zijn. 
Voor het vervoer van en naar de Meenthe 
zijn we 13 (!) auto’s nodig. De mogelijkheid is 
er om bij het toneelstuk of de film te blijven 
om mee te genieten met de kinderen. 
 
Verjaardagen: 
Aankomende week is Bartosz uit groep 2 jarig.  
Een hele fijne dag gewenst! 
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Ingezonden stukken: 
 
22 en 23 november 2019 Winter Wonder 
Dagen Vollenhove ' 
Zaterdagmiddag vanaf 15.00 uur kunnen de 
kinderen gezellig knutselen bij Inspiria aan de 
Heilige Geeststeeg. Maak een glitter 
sneeuwster, kerst/winterfiguur van foamklei 
of versier waxinelichtje houder. 
Ondertussen kunnen de ouders de kraampjes 
langs gaan, knieperties eten bij BrocanteKado 
en luisteren naar mooie muziek. 
Wil je hier meer info over of zeker zijn van een 
plaatsje, dan kan je je evt. aanmelden via 06-
54225338, inspiria@home.nl of via Facebook 
(Inspiria)  
 
Via school hebben de kinderen een kleurplaat 
meegekregen. Lever die dan bij ons in en je 
krijgt een kleine attentie van ons. 

 
 

 


