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Inhoud 
In deze nieuwsbrief wordt aandacht 
besteed aan de volgende 
onderwerpen: 
- Regel van de maand 
- Sinterklaasviering 
- Kerst 
- Schoolmaatschappelijk werk 
- Groene speelplekken 
- Terugkoppeling studiedag 
- Leerlingenraad 
- Even voorstellen 
- Schooldammen 
- Kinderpostzegels 

 

 

 

Regel van de maand 
Zoals u weet is onze school een ‘Vreedzame  
School’. In onze school hebben wij met elkaar  
regels en afspraken gemaakt. We hebben  
regels voor de hele school. Deze hangen bij  
de ingang. We hebben ook regels in de groep,  
deze zijn zichtbaar in de groep. Het lijkt ons goed om elke 
maand extra aandacht aan een regel te besteden. In deze 
maand is dat de regel ‘Ik loop rustig in school’.. 

Agenda: 

05-12  Sintviering 
05-12  Margemiddag, leerlingen  
   12.00 uur vrij 
07-12  14.00 uur kerstworkshops 
   school versieren (llnraad) 
19 & 20-12 Kerstoptredens groepen  
   (alleen leerlingen) 
21-12  Kerstdiner 
23-12  12.00 uur: start 
   kerstvakantie 

26-12/ 
     06-01 Kerstvakantie 
    
 
 

Sinterklaasviering 
De Sint is goed geholpen door de leerlingen van groep 5, 6, 7 
en 8. Wat een prachtige surprises zijn er gemaakt! Van 
verschillende dieren tot een dansvloer tot een grote boomhut: 
alles kwam voorbij. We kunnen bijna niet meer wachten om 
deze prachtige surprises maandag uit te pakken! 

Maandagochtend blijft de buitendeur gesloten. We wachten 
Sinterklaas samen buiten op. Vervolgens mag er afscheid 
genomen worden op het plein en lopen de kinderen samen 
met de leerkrachten, Sint en zijn Pieten naar binnen. 

Voor een lekkernij in de ochtendpauze wordt gezorgd en de 
leerlingen zijn om 12.00 uur vrij. 



  

 

 

 

 

 

Kerst 

Dit jaar kunnen we het kerstdiner gelukkig weer met alle kinderen vieren tijdens het kerstdiner op 
21 december! Het is de bedoeling dat ieder kind een gerechtje/hapje meeneemt voor ongeveer 6 
personen. Om ervoor te zorgen dat niet iedereen hetzelfde meeneemt komen er inschrijflijsten in 
de lokalen te hangen. 

Woensdagavond 21 december mogen de kinderen vanaf 17:15 uur naar binnen en we willen graag 
starten met het sfeervolle diner om 17:30 uur. Om 18:15 uur is het diner afgelopen en aansluitend 
wordt op het plein een hele leuke verrassing uitgereikt aan ieder gezin. Dus zorg dat u er bent! 

 

Schoolmaatschappelijk werker 

Na de kerstvakantie begint Mariska Thonhauser als 
schoolmaatschappelijk werker binnen KC Wolfsbos. 
Dit betekent dat zij 2 dagen beschikbaar zal zijn 
voor zowel onze school als cbs de Krullevaar. Wij 
hopen op een fijne samenwerking en een vast 
gezicht om u en ons te ondersteunen bij 
zorgvragen binnen de school en het gezin. 

Studiedag 7 november 

Tijdens de studiedag van 7 
november hebben we samen met de 
teams van obs Apollo, obs het 
Spectrum en obs Villa Kakelbont van 
gedachten kunnen wisselen. Zo 
hebben we met elkaar na kunnen 
denken over moeilijkheden en 
hebben we dingen waar we trots op 
zijn kunnen delen. Erg prettig! De 
middag werd gevuld met een 
spreekster die vertelde over het 
belang van vertrouwen hebben in 
ontwikkeling van kinderen. Ook dit 
werd goed ontvangen door het team. 

Leerlingenraad 

Donderdag 1 december hebben de leerlingen van de 
leerlingenraad geholpen met het pepernoten bakken. Voor 
woensdag 7 december hebben Jomana en Simone samen 
met juf Henny een aantal kerstversierworkshops bedacht 
waar de leerlingen van groep 6, 7 en 8 zich voor kunnen 
aanmelden. We gaan na schooltijd met hulp van ouders de 
school (centrale ruimtes) in kerstsfeer brengen. 

Even voorstellen  
Hallo ik ben Quinten Keijner,  

Ik ben 17 jaar oud en doe de opleiding 'Onderwijsassistent' 
op het Alfa-College in Hoogeveen. Ik loop het gehele jaar 
stage op de dinsdag in groep 1/2b onder begeleiding van 
Juf Rowena. 

 

Groene speelplekken 

Na de kerstvakantie zullen wij in 
samenwerking met het IVN (Grietje Loof) 
ons oriënteren op het maken van groene 
speelplekken. Op het plein zullen na de 
vakantie ook een octopus (ballenvanger) en 
een Twisterspel worden geplaatst. 



  

 

Even voorstellen…: juf Jacqueline 
Sinds dit jaar zijn de plusgroepen van Stichting Bijeen weer bij ons op school gefaciliteerd. De 
plusgroepen krijgen ook les van een nieuwe leerkracht: Jacqueline Sybesma.  
Hieronder stelt zij zich aan u voor: 

U heeft mij misschien al eens zien wandelen door de school of buiten op het plein. Ik ben 
Jacqueline Sybesma en sinds 31 oktober met veel plezier werkzaam als plusklasleerkracht voor 
stichting Bijeen. Omdat het plusklaslokaal op de Goudvink is, ben ik hier drie dagen per week te 
vinden. Op de woensdag en donderdag geef ik les aan de bovenschoolse plusgroepen. Ik woon in 
Hardenberg, samen met mijn man en we hebben twee zoons en ook nog een Siamese kat 
luisterend naar de naam Wifi. Ik werk al vele jaren in Ommen waarvan de laatste 10 jaar ook als 
plusklasleerkracht en dat doe ik daar nog één dag in de week. Daarnaast speel ik graag dwarsfluit, 
hou van wandelen, lezen, creatief bezig zijn en koffie met appeltaart! Ik heb een prettige start 
gehad hier op de Goudvink, fijne collega’s en natuurlijk een prachtig gebouw…. 

Hartelijke groet, Jacqueline 

 

 

 

 

Schooldammen 
Woensdagmiddag 16 november zijn Fithawi, Riley, Senay en Twan tweede geworden bij het 
Hoogeveens Schooldamkampioenschap voor groep 5 en 6! Super goed gedaan toppers! Ze hebben 
allemaal een eigen beker gewonnen en ze mogen in februari of maart meedoen aan het Drents 
kampioenschap. 

Bram, Djayden, Djurre en Geralda uit groep 7 en 8 zijn zesde geworden bij het kampioenschap van 
Hoogeveen dat werd gespeeld op woensdagmiddag 23 november. Ook een mooie prestatie! 

Kinderpostzegels 
In september zijn de leerlingen uit groep 7 en 8 de 
deuren langsgeweest met de Kinderpostzegelactie. 
Samen met andere leerlingen uit Nederland is er 
meer dan €9.000.000 opgehaald voor het goede 
doel! 

Onze leerlingen uit onze groepen 7 en 8 hebben 
samen €3754,34 opgehaald. Wij willen de leerlingen 
complimenteren en bedanken voor hun inzet met 
deze fantastische opbrengst tot gevolg. En niet te 
vergeten natuurlijk ook u, als koper, ook! 

 


