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Agenda 

5 december 2019 

Sinterklaasfeest 

12 december 2019 

Open dag (toekomstige ouders) 

13 december 2019 

Leerlingenraad vergadering 

Nieuwsbrief 7 

18 december 2019 

Kerstviering  

20 december 2019 

12.30 uur Start kerstvakantie  

23 december 2019 t/m 3 januari 2020 

Kerstvakantie 



 

Schoolontwikkeling 

Vorig jaar zijn wij bezig geweest met het opzetten van een cultuurplan. Dit schooljaar is het 

cultuurplan bijgewerkt. Afgelopen week is er een gesprek geweest met de Stadkamer om te kij ken of 
we een fase omhoog kunnen.  

Stadkamer adviseert en ondersteunt scholen in Zwolle bij hun visie- en beleidsontwikkeling op het 
gebied van cultuuronderwijs. De vraag van de scholen is hierbij leidend. 

Het gesprek is goed verlopen. We zijn een fase omhoog gegaan en zitten nu in fase 2! 

Dit wil zeggen dat we meer gelden vanuit Het Rijk krijgen om culturele activiteiten te plannen voor 

onze leerlingen.  

Het afgelopen jaar hebben we de gelden ingezet voor de drie muziek workshops, de voorstelling van 

Xplosief, scholing van het team voor thematisch onderwijs en de onderzoekende houding bij 
leerlingen.   

Onze ambities, wat betreft cultuureducatie, nemen we op in ons onderwijskundig jaarplan 2020.   

Nieuws uit de groep 

Groep 1-2a  

We zijn gestart met het thema: “Daar zit muziek in!” De startactiviteit van het thema was een 

toneelstuk van de juffen. Ze leerden elkaar een instrument te bespelen. De kinderen hadden goede 
tips om de juffen te helpen.   

Bij groep 1-2 zijn we al goed aan het oefenen op verschillende instrumenten. De kinderen kunnen 

oefenen op het drumstel, keyboard, klokkenspel  en nog een aantal instrumenten. Er worden al leuke 

Sinterklaasliedjes gespeeld. De huishoek is een dansstudio. De kinderen zijn allemaal erg 

muzikaal! In het technieklokaal kunnen de kinderen experimenteren met water en fluitjes. Door 
water in de fluitjes te doen wordt de toon veranderd.   

Mec muziek heeft ons de eerste workshop muziek gegeven. De djembés waren aan de beurt. We 

leerden ritmes spelen en konden mee trommelen met het liedjes van 1234 hoedje van papier. Het 
was een leuke ervaring.  



In groep 1-2A is Djaylena gestart. Ze zit in groep 2. We vinden het gezellig dat je bij ons in de klas zit 
en wensen je een leuke schooltijd toe!   

We kijken uit na het bezoek van Sinterklaas. We hebben al mooie mutsen gemaakt.   

Gevraagd: 

Het volgende thema waar we over gaan werken gaat over gezondheid. Wij vinden het leuk als 

kinderen zelf materialen meenemen om hoeken aan te kleden en om zo tot leren te komen. Dit 

vergroot de betrokkenheid. Na de vakantie zullen we starten met het thema.   Wij zoeken voor nu 
alvast witte lakens. Als u ons hiermee kunt helpen mag u dit afgeven bij een van de juffen.   

 

Schooltijden 

Om 8.20 uur gaat de deur open, vanaf dat moment kunnen de kinderen en u de school in.  

Sinds de herfstvakantie gaat groep 3-5 op maandag, dinsdag en donderdag zelfstandig naar binnen. 

Ouders nemen op het schoolplein afscheid van hun kind. De leerkracht verzamelt de kinderen om 

8.25 uur en loopt rustig met ze naar binnen. Dit gaat al heel goed. We zijn trots op onze leerlingen! 

Op de woensdag en vrijdag is de inloop, dan kunnen ouders mee naar binnen om een kijkje te 

nemen in de klas.  

Om 8.30 uur start de leerkracht met de les. Wilt u ervoor zorgen dat u uw kind op tijd brengt en dat 

u in de klas op tijd afscheid neemt? Indien u onverhoopt toch een keer te laat bent, kunt u voor de 

deur van het lokaal afscheid nemen en uw kind zachtjes de klas laten binnengaan. Alvast bedankt 

voor uw medewerking! 



 

Veiligheid 

Op de fiets naar school:  

Fijn om te zien dat veel kinderen met de fiets naar school komen! Kinderen die met de fiets naar 

school komen plaatsen hun fiets in de fietsenstalling op het schoolplein en sluiten de fiets af.  

Voor de veiligheid van de kinderen, ouders en medewerkers van de school hebben wij de afspraak 

dat er op het plein niet gefietst wordt. Op dit momenten zien wij dat dit stee ds vaker toch  gebeurt, 

wat gevaarlijke situaties oplevert. Daarom willen wij u vragen hier alert op te zijn zodat iedereen 

veilig van en naar school kan komen. 

 

Communicatie 

Pilot Parro 

Na de kerstvakantie willen we op school gaan starten met de pilot 'Parro'.  

Parro is een app die ouders en leerkrachten kunnen downloaden op hun telefoon of tablet. Parro is 

ook beschikbaar op computer of laptop. 



Korte lijntjes tussen ouders en leerkrachten zijn voor beide partijen prettig. Het uitwisselen van 

privé-telefoonnummers en het vormen van whatsAppgroepen vinden veel ouders en leerkrachten 

niet wenselijk. Parro is een prettig en AVG-proof alternatief. 

Parro willen we gaan gebruiken voor korte mededelingen of vragen. Bijvoorbeeld een vraag om 

ouderhulp, of wat praktische informatie over groepsactiviteiten. Er staat ook een kalender op, waar 

bijzondere activiteiten in vermeld staan. De leerkracht kan foto's delen van een groepsactiviteit, of 

een mededeling doen over een bepaald thema waar de groep aan werkt (alternatief Klasbord). U 

kunt als ouder de leerkracht een mededeling of vraag sturen, of uw kind ziek melden (voor 08.15 
uur).  

De Nieuwsbrief (tweewekelijks) blijft daarnaast een heel belangrijk communicatiemiddel. Daarin is 

ruimte voor achtergrondinformatie, langere berichten, algemene schoolzaken, en de kalender, zodat 

u ruim op tijd op de hoogte bent van bijzondere data. Wij vragen u daarom de nieuwsbrieven steeds 
goed te blijven lezen.  

 

In de volgende nieuwsbrief kunt u meer lezen over Parro.  

 

Sinterklaas 

Donderdag 5 december (i.p.v. woensdag 4 december) zal Sinterklaas en zijn Pieten bij ons op school 

komen. We beginnen de dag net als altijd in de klas. Jullie mogen als ouders ook blijven kijken en 

alvast buiten bij de hoofdingang wachten. Wel graag aan de zijkant, zodat alle kinderen het goed 
kunnen zien.   

Voor 5 december zoeken we nog een aantal ouders die ‘s middags willen helpen met het sinterklaas-

spelletjes-circuit. De lijst hangt bij het lokaal van juf Lisan. Dit zal van 13.00 tot 14.30 uur zijn.  

Deze dag hoeven de kinderen geen fruit en drinken voor de 10 uur pauze mee te nemen alleen 
brood en drinken voor de lunch. 



 

Kerst 

Zondag is de eerste advent. Advent begint de 4 zondagen voor kerst. In veel kerken wordt elke week 

een adventskaars aangestoken. Dat symboliseert dat we steeds iets dichter naderen tot kerst, het 

feest van het licht. Afgelopen woensdag hebben we in het Boxemtheater de eerste advent gevierd 

samen met de peutergroep.  

Het advent project heet de stal van overal. Het  adventproject is opgebouwd vanuit het kerstverhaal 

en verbonden met mensen, die een kerststal opbouwen. De kerststal blijkt ‘een stal van overal’ en 

van alle tijden te zijn. Passend bij het thema muziek is er extra aandacht voor de liedjes in de advent 

vieringen.   

Op woensdag 18 december lunchen we met de kinderen en de peutergroep gezamenlijk op school. 

Vanaf woensdag 4 december hangt er bij de deur van de klas een intekenlijst voor de lunch. Hierop 

kunt u aangeven wat uw kind voor lekkers gaat meenemen. Denk hierbij aan broodjes, fruitspiesjes, 

groente snack, drinken. Ieder kind neemt een kleine hoeveelheid mee. Dit komt op en grote tafel te 
staan. De lunch is een lopend buffet. De kinderen kiezen zelf lekkere dingen uit om te eten.   

I.v.m. allergieën willen we vragen om aan te geven hoe de hapjes worden bereid (bijvoorbee ld 
glutenvrij).  

Kerstviering woensdag 18 december    

Dit jaar een kerstviering door de kinderen, waarin de kinderen het kerstverhaal uitbeelden  

Om 17:30 uur start de viering in het Boxemtheater. Inloop vanaf 17:15 uur.   

We verwachten dat de viering 30 tot 45 minuten duurt.  Na afloop zorgt de oudervereniging voor 
wat drinken.   

Woensdag 4 december  

Intekenlijst kerstlunch hangt bij de deur van de klas.  

Woensdag 18 december   

11:30 – 12:30 Kerstlunch met de kinderen in de klas  

Woensdag 18 december   

17:30 tot 18:30 uur  Kerstviering met ouders  



Donderdag 19 december  

Creamiddag  

We zoeken (groot) ouders, die willen helpen om een groepje te begeleiden met het bakken van 
koekjes.  

Kinderen maken onder andere kerststukje.  

Ieder kind neemt zelf mee: bakje met oase, kaars en versiering. Takken groen zamelen we 

gezamenlijk in.   

Vrijdag  20 december  

Speelgoedmorgen groep 1/2, spelletjesmiddag groep 3-5 

Wilt u een extra plastic tas/pedaalemmerzak meegeven voor de werkjes? 

12:30 uur  Alle kinderen vrij!  

 



 

Open podium 

Ben jij een podiumbeest? Heb jij talent dat je aan heel Stadshagen wilt laten zien? Geef je dan nu op 

voor 'Schitter op het podium' op 24 december a.s. Je mag komen zingen, dansen, kunstjes doen, 

goochelen of misschien wil jij jouw dj-kwaliteiten showen. Iedereen is welkom, of je nu alleen komt 

of met een groep en het maakt ook niet uit hoe oud je bent. Alle acts zijn mogelijk en mogen 
maximaal 10 minuten duren. 

Geef je voor 16 december a.s. op via info@demeisjesvanplezier.com en laat heel Stadshagen op 24 
december genieten van jouw talent. 

 


