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26 november Bezoek Belgisch bestuur scholengroep BLOM (8 scholen ten Noorden van Brussel) 
27 november  Keet in de kerk groep 5 en 6  

Bezoek Raad van Toezicht Obase  
2 december Surprises inleveren   
4 december  Bezoek groep 7/8 aan Pontes Pieter Zeeman 
5 december  Sinterklaasviering – continurooster kinderen 14 uur uit  
6 december  MQ-test door Vitaal Schouwen-Duiveland  
  

Bezoek Sinterklaashuis 
 
De groepen 1 t/m 4 gaan vrijdag 29 november op bezoek bij Sinterklaas in het Sinterklaashuis te 
Zierikzee. Voor het bezoek moeten we al tussen de middag vertrekken. Daarom blijven we met groep 
1 t/m 4 over op school. Wilt u uw kind een lunch en wat te drinken meegeven? Wij regelen het 
vervoer. Stoelverhogers kunnen ‘s morgens ingeleverd worden. De groepen zijn op tijd weer terug. 
 

Sinterklaasviering 
 

 

 
Donderdag 5 december vieren wij het 
Sinterklaasfeest op school. Sint en zijn Pieten 
brengen ook dit jaar weer een bezoek aan de 
kinderen van onze school.  
De kinderen brengen nadat de bel is gegaan om 
8.25 uur eerst hun spullen naar binnen en 
komen daarna direct weer terug op het plein 
waar we de Sint en Pieten verwelkomen. 
Na aankomst van Sinterklaas, dansen de 
kinderen met elkaar de Pietendans, die Daniëlle 
ons geleerd heeft. 
Ouders zijn hierbij van harte uitgenodigd.  
Daarna gaan we naar binnen en viert groep 1 
t/m 4 samen het Sinterklaasfeest in het lokaal 
van juf Sonja en zullen de groepen 5/6 en 7/8 
gaan genieten van de zelfgemaakte surprises. 

Kinderen moeten zelf een lunchpakketje meenemen. Voor het pauzehapje zorgt de OR.  
We werken deze dag met een continurooster en de kinderen zijn om 14 uur uit.     
 
 
 

http://tstaepelof.obase.nl/


 

Terugblik voortgangsgesprekken 
 
De afgelopen week hebben bijna alle leerlingen van groep 3 t/m 8 samen met hun ouder(s) een gesprek 
met de leerkracht(en) gehad. Gespreksonderwerpen waren o.a.:  

 Wat gaat goed en waar ben je trots op?   

 Wat kan misschien nog wel iets beter?  

 Welke doelen ga je de komende tijd mee aan de slag? 

 Waar kun je nog wat extra hulp bij gebruiken?  
Wij kijken terug op fijne en opbouwende gesprekken, waarvoor wij de kinderen en hun ouders hartelijk 
willen bedanken.  
 

Nieuws uit groep 1-2-3 
 
De Pietenstress is weer losgebarsten in de groep. We knutselen en werken volop over de Sint. We 
zijn ook erg blij met de nieuwe vloerbedekking in de hal.  
Ondanks alle drukte ligt groep 3 goed op schema. Deze kern komen er wel erg veel moeilijke letters 
aan bod. De eu, ou, ie, l en de uu.  Met rekenen zijn we aan het werk met de 5 structuur tot 40!! 
Leest u ook het stukje hierboven over ons bezoek aan het Sinterklaashuis?  
 

Nieuws uit groep 4-5-6 
 
Een heerlijke tijd van het jaar; gezellig, knutselen, zingen en ook wel erg spannend! We beginnen de 
dag met het Sinterklaasjournaal. Natuurlijk gaan we daarna aan het werk. 
Met Faqta gaan we beginnen met een nieuw onderwerp, jagers en boeren hebben we afgerond. 
Aanstaande woensdag gaan we weer naar Keet in de kerk, mocht u tijd hebben en willen rijden, dan 
kunt u zich bij juf Joni opgeven. 
We hebben de voortgangsgesprekken bijna allemaal afgerond afgelopen week. Leuk dat er zoveel 
kinderen mee zijn gekomen met de gesprekken. We hebben aangegeven dat er in GYNZY-wereld kan 
worden geoefend; tafels en klokkijken heeft op dit moment grote prioriteit!  
 

Nieuws uit groep 7-8 
 
Indigo preventiebus 
Blijf Cool! is een les over roken, alcohol en energiedrank. De effecten en risico's van roken, alcohol en 

energiedrank komen aan bod. Het is een digitaal lesprogramma. De leerlingen worden via een Kahoot 

uitgedaagd om mee te denken over de effecten en risico's en het maken van een gezonde keuze voor 

jezelf. 
 
Wisseling juf 
Op dinsdag 3 december werkt juf Floor in plaats van juf Venita. Dit is eenmalig. 
 
Bezoek Pieter Zeeman. 
Op 4 december gaan we met de hele groep naar de Pieter Zeeman Met behulp van een aantal 
ouders, die willen taxiën, vertrekken we om 8.20 uur van school. We krijgen daar verschillende 
lessen. Welke? Dat is nog een verrassing! 
 
 
 
 



Voorleeswedstrijd 
Op 6 december hebben we de voorleeswedstrijd. Een aantal kinderen heeft zich hier voor 
opgegeven. De kinderen die zich hebben opgegeven nemen een eigen leesboek mee. Op 6 december 
zal een jury (juf Tineke, juf Elly en juf Tyka) beoordelen welke leerling het beste kan voorlezen. Er 
wordt een filmpje van deze leerling gemaakt en dit wordt opgestuurd voor de regionale 
kampioenschappen. En dan is het afwachten hoe ver we komen….. 
 

Hieperdepiep! 

 

 

21 november viert Norah Zhou uit groep 8 haar 12e verjaardag.  

Gefeliciteerd Norah en alvast een heel fijne dag toegewenst. 


