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Inhoud 
In deze nieuwsbrief wordt aandacht 
besteed aan de volgende 
onderwerpen: 
- Regel van de maand 
- Facultatieve oudergesprekken 
- Ouderavond mediaopvoeding 
- Mediatoren 
- Sint-Maarten 
- Sinterklaasviering 
- Leerlingenraad 
- Dresscode ORANJE 
- Even voorstellen… 
- Schooldamtoernooi 

 

 

 

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 doe actief mee’. 

Agenda: 

07-11  Studiedag, leerlingen vrij 
08-11  leerlingen groep 5-8  
   ontvangen lootje 
11-11  Sint-Maarten 
week 46 Facultatieve ouder-  
   gesprekken 
21-11  Spelletjesmiddag Sint 
01-12  Pepernoten bakken  
   (door leerlingenraad) 
02-11  Nieuwsbrief 5 
05-12  Sinterklaasviering, 
  leerlingen 12.00 uur vrij 
 
 
 

Facultatieve oudergesprekken 
Ieder jaar in november voeren wij (in de groepen 1 tot en met 
7) facultatieve oudergesprekken over de voortgang van uw 
kind. Wij bieden deze mogelijkheid dit jaar in week 46 (14 tot 
en met 18 november). Wilt u hiervan gebruik maken, dan 
verzoeken wij u om via Parro (uiterlijk vrijdag 11 november) 
een privébericht te sturen naar de betreffende 
groepsleerkracht. Dit is dus niet verplicht en alleen als u 
vragen en/of bespreekpunten heeft. 

Mocht de groepsleerkracht bespreekpunten hebben, dan zal 
hij/zij ook een contactmoment met u afspreken. 



  

 

 

 

 

 

Ouderavond mediaopvoeding 
Omdat wij als school meedoen aan MediaMasters (een spel wat gespeeld wordt met als doel om 
kinderen mediawijzer maken), mogen we u dit jaar een gratis digitale ouderavond aanbieden over 
mediaopvoeding. Dit is op donderdag 10 november om 20:00 uur. Dit is een hele mooie kans nu de 
zakelijke ouderavond niet door heeft kunnen gaan.  
Het webinar wordt gegeven door Ingeborg Dijkstra (trainer bij Family Factory, opvoedkundige en 
leerkracht in het basisonderwijs). Aan de hand van thema’s waar de kinderen in MediaMasters mee 
te maken krijgen, neemt ze u als opvoeder op een laagdrempelige wijze mee. Het spel 
MediaMasters wordt in groep 8 gespeeld, maar deze ouderavond kan zeker ook voor ouders met 
kinderen uit andere groepen heel zinvol zijn. 
Hoe ga je als ouder aan de slag met mediaopvoeding? Hoe weet je welke media geschikt zijn voor 
je kind en hoe kom je met elkaar tot goede afspraken? En dat TikTok: wat is dat nou precies? Bij 
deze vragen en meer staan we stil tijdens het webinar.  
Meld u hier gratis aan: https://familyfactory.nu/family-factory-organiseert-mediamasters-
ouderavond/  

 

Mediatoren 

Onze school is een Vreedzame School. 
Tijdens onze pauzes helpen 
leerlingmediatoren andere leerlingen 
om kleine misverstanden op te lossen. 
Zo dragen zij bij aan een positieve 
sfeer op onze school! 

De afgelopen weken zijn Alicia, Amy, 
Bram, Buse, Emma, Geralda, Ilse, Ise, 
Levi, Maja, Meike, Milan, Rowena, 
Sophia, Tinus en Yasemin opgeleid als 
leerlingmediator. Vorige week dinsdag 
was de officiële diploma-uitreiking en 
werd het startschot gegeven voor een 
nieuw mediatiejaar.  

Wij wensen de leerlingmediatoren heel 
veel succes en een vreedzaam jaar toe! 

 

Sint-Maarten 
De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 zijn al druk bezig 
met het maken van een mooie lampion. Op vrijdag 11 
november gaan de leerlingen van de groepen 1 en 2 
naar het Jannes van de Sleedenhuis en de groepen 3 
en 4 naar het Korhoenhuis om daar hun lampion te 
laten zien en samen met de bewoners Sint-
Maartenliedjes te zingen. Verdere informatie hierover is 
volgende week te lezen op Parro. 

 

https://familyfactory.nu/family-factory-organiseert-mediamasters-ouderavond/
https://familyfactory.nu/family-factory-organiseert-mediamasters-ouderavond/


  

  

Dresscode ORANJE 
Deze maand begint het WK voetbal. Het 
Nederlands Elftal speelt op maandag 21 
november, vrijdag 25 november en dinsdag 29 
november. Tijdens deze schooldagen is het 
’code oranje’ op school. Alle kinderen mogen 
deze dag dus in het oranje naar school om het 
Nederlands Elftal aan te moedigen. 

 

Sinterklaasviering 
Zaterdag 12 november komen Sinterklaas en zijn Pieten weer aan in  
ons land. Wij zijn, samen met de ouderraad, al druk bezig met het  
voorbereiden van allerlei activiteiten en de viering op maandag  
5 december. Meer informatie hierover volgt later via Parro en in de nieuwsbrief van 2 december. 

Omdat de Goedheiligman het hele land door moet en het daarom best druk heeft, helpt de 
bovenbouw hem een handje op De Goudvink. In groep 5 t/m 8 gaan wij daarom lootjes trekken. 
Dinsdag 8 november krijgen de kinderen hun lootje, zodat zij deze kunnen invullen. Vervolgens gaan 
wij maandag 14 november lootjes trekken. Hierna gaan de kinderen thuis aan de slag met een 
surprise en een persoonlijk gedicht. 

Deze surprise, gevuld met cadeautjes, en het gedicht nemen de kinderen donderdag 1 december 
mee naar school voor de surprisetentoonstelling. Zo kunnen de prachtige surprises twee dagen lang 
bewonderd worden. Al die moeite moet natuurlijk wel beloond worden!  

Maandagochtend 5 december vieren we Sinterklaas in de klas en ’s middags zijn de leerlingen vrij. 

 

 

 

 

Leerlingenraad 
We hebben onlangs verkiezingen gehad voor 
een nieuwe leerlingenraad. De leerlingenraad 
heeft al voor het eerst vergaderd en bruist van 
de ideeën voor dit schooljaar. Plannen voor het 
komende jaar zijn (onder andere) kerstversiering 
maken, een flessenvoetbaltoernooi, een 
cupcakewedstrijd, een pyjama-/ knuffeldag en 
een tijdelijk volleybal-/basketbalveld. 

Daarnaast zal een delegatie van de leerlingen 
aanstaande dinsdag met juf Jacqueline 
Verheggen, directeur-bestuurder van Stichting 
Bijeen, praten over het koersplan 2023-2027. 
We wensen de jongens en de meiden veel 
succes en plezier met het uitvoeren van hun 
plannen 

Van onder tot boven v.l.n.r.; Lindsey, Matthew, 
Senay, Simone, Jomana en Milan. 

 



  

 

 

 

 

Even voorstellen… 
In de vorige nieuwsbrief stelden een aantal stagiaires zich aan u voor. Hieronder is het de beurt 
aan juf Abire en meester Thomas, ze lopen beiden stage in groep 3. 

Juf Abire 
Mijn naam is Abire Benalia (27 jaar ). Ik ben opgegroeid in Marokko, en sinds  
augustus 2017 ben ik naar Nederland verhuisd. Ik ben getrouwd en ik heb een  
dochtertje (2 jaar). Nadat ik mijn inburgeringsdiploma heb gehaald, begon ik  
met een taalcursus NT2 niveau B2, die heb ik ook gehaald. Tegenwoordig volg  
ik een Mbo-opleiding bij het Alfa College voor onderwijsassistent met de  
specialisatie van interculturele opvoedcoach.  
Omdat ik een BBL-opleiding volg, moet ik stage lopen bij een school waar ook leerlingen zijn met 
een migratieachtergrond, dat doe ik bij jullie op de Goudvink voor een bepaalde periode. 

Meester Thomas 
Mijn naam is Thomas Evertse, ik ben negentien jaar oud en ik studeer aan de  
Hanze Hogeschool in Groningen voor leerkracht. In mijn vrije tijd ben ik aan het  
sporten of Netflix aan het kijken. Daarnaast hou ik ook van reizen. Ik heb erg  
veel zin om stage te lopen. Ik loop elke dinsdag stage.  

Wij heten deze stagiaires van harte welkom en wensen ze succes met hun stages bij ons op 
school. 

 Schooldamtoernooi 
Woensdagmiddag was ons schooldamtoernooi voor de groepen 5 t/m 8. Alle kinderen die hier aan 
mee hebben gedaan, hebben 6 wedstrijden gespeeld. Er werd ontzettend serieus en fanatiek 
gespeeld. Bij het toernooi van groep 5 en 6 gingen Twan (3e plek), Riley (2e plek) en Senay (1e 
plek) met een beker naar huis. In de poule van groep 7 en 8 bestond de top drie uit Djurre (3e), 
Matthew (2e) en Bram (1e). Het was weer een geslaagd toernooi met in totaal 30 kinderen die 
hebben meegedaan. Op naar het Hoogeveens Damkampioenschap! Het toernooi van groep 5 en 6 
is op woensdagmiddag 16 november en het toernooi van groep 7 en 8 op woensdagmiddag 23 
november. De top 4 van afgelopen woensdag zal onze school vertegenwoordigen tijdens dit 
toernooi.  

 

 

 

 




