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    In dit nummer: 

Agenda 

Vr.  6 nov. - Portfolio 1 mee 
Do. 3 dec. - Sintviering, groep 
   1 t/m 4 12.00 u vrij 
   5 t/m 8 14.15 u vrij 
Vr. 4 dec. - Studiedag, 
     leerlingen vrij 

Van de directie 
 
Beste ouders, 
 
Morgen krijgen alle leerlingen hun eerste portfolio mee. U bent inmiddels 
geïnformeerd hoe u zich kunt inschrijven voor de voortgangsgesprekken over de 
ontwikkeling van uw kind(eren). Succes iedereen met de gesprekken.  
 
Mad Science 
 
De afgelopen weken hebben ongeveer 60 leerlingen van de groepen 4 t/m 8 Mad 
Sciencelessen gevolgd. Zowel de “professoren” van Mad Science als de leerlingen 
waren erg enthousiast over de lessen. Er is veel ervaren en geleerd.  
 
Vorige week zijn ook de lessen gestart voor de 
kleuters en de groepen 3. Ook deze lessen zijn een 
hele ervaring voor de kinderen. Waarschijnlijk zijn zij 
vol verhalen naar huis gekomen!  
 
Voorbereidingen surprises 
 
Inmiddels zijn ook de voorbereidingen voor de feestmaand aan de gang. Gisteren 
hebben de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 lootjes getrokken voor de surprises.  
 
We snappen dat na de persconferentie van 3 november en de aangepaste 
maatregelen die zijn aangekondigd, het weer iets ingewikkelder is om de 
materialen voor de surprises te verzamelen en te maken. 
Wij houden de ontwikkelingen al een tijdje in de gaten en we overwegen iedere 
keer weer of we alles door kunnen laten gaan zoals we bedacht hebben. 

 
Na de persconferentie heeft de directie met de werkgroep Sint overleg 
gehad en besloten om het maken van de surprises wel door te laten 
gaan. 
We laten de surprises eerder inleveren op school, namelijk al vanaf 
maandag 30 november, zodat de surprises al langer onaangeraakt in 
'quarantaine' zijn op school, voordat ze open gemaakt worden door de 
kinderen. 

Verder adviseren wij om de benodigde materialen en cadeautjes dit jaar zoveel 
mogelijk online te bestellen en thuis te laten bezorgen. We hebben op woensdag 4 
november lootjes getrokken in de klassen, dat betekent dat er 3,5 week de tijd is 
om alles te bestellen en te maken. 



Daarnaast vinden wij ook dat de wereld van de kinderen op dit moment al erg verandert. Er kunnen heel veel 
leuke dingen, zoals bezoekjes en activiteiten, helaas niet door gaan. Dat is op dit moment natuurlijk erg verstandig 
en dus begrijpelijk. Toch willen wij op school proberen om de kinderen zoveel mogelijk kind te laten zijn. 
Daarom proberen we, met aanpassingen, de leuke activiteiten te blijven organiseren. We hebben hierover continu 
met elkaar overleg en zijn erg bezig met alles veilig te regelen. Hiermee proberen we dat de kinderen zoveel 
mogelijk van leuke activiteiten kunnen blijven genieten en we tegelijkertijd niet onnodige risico’s nemen. 
 
Over het programma van het Sintfeest wordt u nog verder geïnformeerd.  

Fiets gezocht 
 
Wie heeft er een fiets voor school? 
Het gebeurt regelmatig dat leerkrachten een activiteit hebben waar ze een fiets voor nodig hebben zoals 
schooltuinen, een bezoek aan het voortgezet onderwijs, verkeers-/fietslessen door de wijk. 
Een aantal leerkrachten woont niet in Zoetermeer en komt dan ook niet met de fiets naar school. 
Heeft u een damesfiets over en wilt u deze aan school doneren? Daar zouden wij heel blij mee zijn! 
 
 

Geboren 

Juf Hilda en haar vriend Jacco zijn op 28 oktober de trotse ouders geworden van een prachtige baby; het is een 
jongetje en zijn naam is Mees.  Bij de geboorte woog Mees 3970 gr en was hij 50 cm. 
Hilda en Jacco, heel hartelijk gefeliciteerd! Wij wensen jullie heel veel geluk, gezondheid en plezier met de kleine 
Mees! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sint 

Het schiet al op, nog een paar dagen en dan komen de Sint en Pieten ons land weer bezoeken. Ook op school 
zullen we hier uiteraard aandacht aan besteden. Binnenkort krijgt u hier een aparte mail over. Misschien kunt u 
wel alvast in uw agenda noteren dat alle kinderen op maandag 23 november a.s. hun schoen 
mogen zetten op school. 
 



 

 

 

Prietpraat groep 1-2D 
 
De juf leest de namen op van de kinderen. 
Kind vol bewondering: “Juf, kan jij al lezen?!” 
 
We hebben het over dino’s in de klas. Er wordt wel érg hard gebruld tijdens het spelen. 
Juf: “Het kan iets minder hard!” 
Kind: “Dat vindt mijn moeder ook altijd!” 

Ouder & Kind Atelier in Oosterheem 
 
Ontdek de kunstenaar in jezelf en in je kind(eren). Elke woensdagmiddag zijn er leuke, creatieve activiteiten bij 
het Ouder & Kind Atelier van PiëzoCentrum Oosterheem. 
  
Alle kinderen van 4 tot 12 jaar en hun ouders zijn welkom om van 12:30 tot 13:30 uur samen aan de slag te gaan 
met diverse technieken en materialen. Elke week weer wat anders. 
  
Wij zijn heel benieuwd naar jullie creaties en zien jullie graag komen. 
  
Tot woensdag! 
  
Adres: Zanzibarplein 21. 
  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Natalia Sadinska via natalia@stichtingpiezo.nl of  06-
46863212 
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