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Datum  Opmerking / thema  
 

1 november MR-vergadering 

7 november Herfstactiviteit 

14 november Groep 1-2 naar Thomashuis 

19 t/m 23 november Oudergesprekken 

29 november Pepernoten bakken groep 1-2  
Patronaat: Jong + Oud = GOUD 

30 november Pepernoten bakken groep 3-4  
Patronaat Jong + Oud = GOUD 

 
 

HERFSTACTIVITEIT 
 

 
Woensdag 7 november is er een herfstactiviteit voor alle groepen van de school. We gaan 
onder leiding van gidsen van IVN naar het bos. Zorg voor gemakkelijke kleding en 
laarzen/schoenen. De kinderen mogen een tussendoortje meenemen in een handige kleine 
rugzak. 

 

 
 
 

GO CYCLING 
 

 
De leerlingen van groep 7/8 zijn op dinsdag 23 oktober sportief gestart met de eerste les “Go 

Cycling”. Het project bestaat uit 3 lessen waarin aandacht is voor veilig fietsen. Elke les 

bestaat uit een theoretisch en een praktijkdeel. Voor het praktijkdeel kunnen ze gebruik 

maken van de fantastische ruimte “De Wei” die vlak naast de school ligt. Hier is ook de 

crossbaan, die tijdens de lessen gebruikt kan worden. 



Het gaat in deze lessen om een goede en veilige beheersing van fiets of mountainbike. Maar 

ook de kennismaking met de wielersport en een gezonde leefstijl komen aan de orde. 

Op 30 oktober en 6 november staan de volgende sportieve lessen gepland. 

 
 

 

 
 

SINTERKLAASACTIVITEITEN 
 

 
Groep 1-2 gaat op donderdag 14 november naar het Thomashuis voor een 
Sinterklaasactiviteit samen met de bewoners. 
Er worden ook pepernoten gebakken in het Patronaat (Jong + Oud = GOUD) op donderdag 
29 november door groep 1-2 en op vrijdag 30 november door groep 3-4. 
Hopelijk weet de Goedheiligman met zijn Pieten ook dit jaar onze school te vinden op 
woensdag 5 december. Spannend.......! 

  

 
 
 

ONDERWIJSASSISTENTE GROEP 1/2 
 

 
Vanaf de herfstvakantie is Daisy Jennen-Sevriens als onderwijsassistente op dinsdagmorgen 
in groep 1-2 (2 uur per week). Daisy wordt bekostigd uit de werkdrukgelden. Door haar inzet 
is nu ook de extra ondersteuning in groep 1-2 geregeld. 
De overige leerkrachten zijn 1x per 3 weken een ochtend vrijgeroosterd. Claire Hilbrink is 
dan in de groep. Dit wordt ook uit de werkdrukgelden betaald. 
 
 
 
 



  

KIND-OUDERGESPREKKEN GROEP 1 T/M 8 
 

 
Binnenkort zijn de kind-oudergesprekken in groep 1 t/m 8 (19 t/m 23 november). De 
intekenlijsten hangen vanaf 5 november op. 
Denk aan het invullen hiervan! 
 
 

 
 
 

DENKTANK-BIJEENKOMST 
 
De denktank is een groep ouders die in gesprek gaat met de locatiedirecteur over allerlei 
schoolse aangelegenheden. Op deze manier proberen we de betrokkenheid van ouders bij 
de school en het onderwijs te vergroten; waar mogelijk te komen tot verbeteringen; het 
verhelderen van keuzes die de school heeft gemaakt of wil maken; het peilen van wat onder 
ouders leeft, hoe gedacht wordt over ….(klankbord). 
De denktank heeft geen beslissingsbevoegdheid maar is een open gesprek. 
  
De eerste bijeenkomst van de denktank zal zijn op woensdag 28 november van 8.30 uur 
tot 10.00 uur in de teamruimte.  
Gespreksonderwerpen: 

• Op welke zaken ben je trots als je naar onze school kijkt?  

• Hoe ervaar je de communicatie tussen school en ouders? 

 
Wanneer je wilt deelnemen, stuur dan even een mail: 
l.ruyten@bsmariagoretti.nl 
 

 
 


