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Van  Yvonne  
Beste	  ouders,	  

Vanuit	  Zweden	  schrijf	  ik	  mijn	  voorwoord.	  Zoals	  ik	  u	  al	  had	  aangegeven	  ben	  ik	  op	  studiereis	  met	  onze	  stichting	  
KPOA.	  Met	  25	  collega’s	  hebben	  wij	  afgelopen	  week	  scholen	  bezocht	  en	  lezingen	  gevolgd	  op	  de	  Universiteit	  
van	  Göteburg.	  Het	  doel	  van	  de	  reis	  was	  dat	  wij	  kennis	  gingen	  maken	  met	  het	  Zweedse	  kleuteronderwijs.	  Early	  
Childhood	  Education.	  In	  Zweden	  is	  het	  kleuteronderwijs	  anders	  ingericht.	  Je	  hebt	  een	  preschool,	  dit	  is	  voor	  
kinderen	  van	  1-‐5	  jaar.	  Een	  soort	  kinderopvang	  maar	  dan	  met	  onderwijs.	  Alle	  kinderen	  gaan	  daar	  heen	  omdat	  
‘bijna’	  elke	  ouder	  in	  Zweden	  fulltime	  werkt.	  De	  leerkrachten	  bieden	  de	  doelen	  aan	  in	  een	  betekenisvolle	  
omgeving.	  De	  groep	  heeft	  altijd	  twee	  leerkrachten	  die	  alleen	  opgeleid	  zijn	  voor	  de	  preschool.	  Na	  hun	  5e	  jaar	  
gaan	  ze	  naar	  een	  soort	  tussenjaar.	  De	  preschool	  class.	  Hier	  worden	  de	  kinderen	  dan	  voorbereid	  op	  class	  1,	  
onze	  groep	  3.	  Ik	  heb	  veel	  inspiratie	  opgedaan.	  

Maar	  ik	  heb	  natuurlijk	  ook	  contact	  gehad	  met	  de	  werkvloer.	  Helaas	  hebben	  we	  al	  te	  maken	  met	  uitval	  van	  
leerkrachten.	  Ik	  hoop	  dat	  wij	  op	  uw	  begrip	  en	  ondersteuning	  kunnen	  rekenen.	  Natuurlijk	  willen	  wij	  ook	  het	  
liefste	  één	  en	  dezelfde	  invaller,	  wij	  zijn	  dan	  ook	  met	  man	  en	  macht	  aan	  kijken,	  samen	  met	  de	  stichting,	  naar	  
vaste	  invallers.	  Tot	  die	  tijd	  moeten	  wij	  tevreden	  zijn	  dat	  wij	  in	  ieder	  geval	  gekwalificeerde	  leerkrachten	  voor	  
de	  groep	  krijgen.	  Samen	  met	  de	  IB-‐er	  en	  de	  teamleider	  dragen	  wij	  zorg	  voor	  de	  onderwijskwaliteit	  en	  houden	  
dit	  dan	  ook	  nauwlettend	  in	  de	  gaten.	  

Vol	  trots	  heb	  ik	  echter	  ook	  de	  ouderbetrokkenheid	  gevolgd	  in	  de	  onderbouw.	  Wat	  ziet	  de	  aula	  er	  prachtig	  uit.	  
Wat	  moeten	  de	  kinderen	  vanmorgen	  verrast	  zijn	  geweest.	  Super	  bedankt.	  

Ik	  ga	  de	  laptop	  sluiten	  en	  klaarmaken	  voor	  de	  terugvlucht.	  Tot	  maandag	  allemaal	  en	  een	  fijn	  en	  goed	  
weekend.	  

Vandaag	  de	  quote	  van	  Loesje:	  ’Van  gelukkig   leraren   leer   je   de  mooiste  dingen’  

Yvonne	  

Informatieavond  instroomgroep  
Maandag	  18	  november	  vindt	  de	  informatieavond	  voor	  de	  instroomgroep	  plaats.	  Alle	  ouders	  van	  kinderen	  die	  
in	  deze	  groep	  geplaatst	  worden	  hebben	  een	  uitnodiging	  gehad	  voor	  deze	  informatieavond.	  

Net	  als	  vorig	  schooljaar	  kunnen	  wij	  dit	  jaar	  met	  een	  instroomgroep	  werken.	  De	  reden	  hiervan	  is	  dat	  we	  dan	  
de	  aantallen	  van	  de	  kleutergroepen	  kleiner	  kunnen	  houden	  en	  meer	  kinderen	  aan	  kunnen	  nemen.	  De	  groep	  
start	  begin	  maart.	  De	  allerjongsten	  van	  onze	  school	  zullen	  in	  deze	  groep	  les	  krijgen	  in	  ’t	  Krummeltje.	  ’s	  
Middags	  zal	  de	  BSO	  van	  SKA	  gewoon	  gebruik	  blijven	  maken	  van	  ’t	  Krummeltje.	  Dit	  levert	  een	  mooie	  
samenwerking	  op.	  

Oudergesprekken  
Deze	  week	  hebben	  de	  (meeste)	  oudergesprekken	  plaatsgevonden.	  Hopelijk	  heeft	  u	  een	  goed	  gesprek	  gehad	  
samen	  met	  de	  leerkracht	  over	  de	  ontwikkeling	  van	  uw	  kind.	  	  
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Sinterklaas  
Zie	  ginds	  komt	  de	  stoomboot,	  of	  toch	  niet….?	  Waarschijnlijk	  zal	  hij	  morgen	  in	  Nederland	  met	  de	  trein	  
aankomen.	  We	  hebben	  Sinterklaas	  ook	  op	  school	  uitgenodigd	  voor	  5	  december	  en	  hij	  heeft	  al	  laten	  weten	  
dat	  hij	  daar	  erg	  veel	  zin	  in	  heeft.	  De	  feestelijke	  dag	  zal	  voor	  de	  groepen	  1	  t/m	  4	  bestaan	  uit	  een	  bezoek	  van	  
Sint	  aan	  de	  diverse	  klassen.	  De	  groepen	  5	  t/m	  8	  gaan	  surprises	  maken	  voor	  elkaar.	  Aankomende	  week	  gaan	  
zij	  in	  de	  klas	  lootjes	  trekken	  en	  zullen	  ze	  een	  zakje	  met	  €	  4,00	  mee	  naar	  huis	  krijgen	  om	  een	  cadeautje	  van	  te	  
kopen.	  De	  kinderen	  uit	  groep	  5	  en	  6	  maken	  thuis	  een	  surprise	  met	  gedicht	  en	  nemen	  dat	  op	  5	  december	  mee	  
naar	  school.	  De	  groepen	  7	  en	  8	  maken	  thuis	  alvast	  een	  gedicht,	  maar	  knutselen	  hun	  surprise	  op	  5	  december	  
op	  school	  in	  elkaar.	  Bij	  het	  lootje	  dat	  ze	  trekken	  krijgen	  ze	  een	  brief	  mee	  met	  aanvullende	  informatie.	  

In	  aanloop	  naar	  de	  feestelijke	  dag	  gaan	  we	  op	  dinsdag	  26	  november	  onze	  schoen	  zetten	  in	  groep	  1	  t/m	  4.	  De	  
kleuters	  gebruiken	  daarvoor	  hun	  gymschoen	  die	  al	  op	  school	  aanwezig	  is.	  De	  groepen	  3	  en	  4	  nemen	  dan	  een	  
extra	  schoen	  mee	  naar	  school.	  Als	  we	  heel	  mooi	  zingen	  zit	  er	  de	  volgende	  dag	  misschien	  wel	  iets	  lekkers	  in	  de	  
schoen.	  

Voor	  kinderen	  met	  allergieën	  vragen	  we	  de	  ouders	  zelf	  om	  voor	  wat	  lekkers	  in	  de	  schoen	  en	  voor	  5	  december	  
te	  verzorgen.	  Neemt	  u	  hierover	  even	  contact	  op	  met	  de	  leerkracht?	  

De	  ouders	  van	  de	  OAC	  zijn	  hard	  aan	  het	  werk	  om	  bovenstaande	  activiteiten	  in	  goede	  banen	  te	  leiden.	  Voor	  
dinsdagavond	  19	  november	  zoeken	  ze	  nog	  een	  aantal	  hulpouders	  die	  hierin	  ook	  een	  steentje	  willen	  
bijdragen;	  de	  school	  versieren,	  cadeautjes	  inpakken,	  lootjesgeld	  verdelen	  etc.	  Via	  de	  agenda	  in	  Parro	  kunt	  u	  
zich	  aanmelden.	  

Gisteravond	  zijn	  er	  al	  heel	  wat	  ouders	  en	  leerkrachten	  bezig	  geweest	  om	  de	  hal	  en	  de	  klassen	  te	  versieren.	  
Het	  resultaat	  is	  fantastisch!	  Wat	  zullen	  de	  kinderen	  genieten	  van	  de	  magische	  sfeer	  die	  het	  met	  zich	  
meebrengt.	  Bedankt	  voor	  alle	  hulp!	  
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Vanuit   de  wijk  
Dank   ju l l ie   wel!      
Ondanks	  het	  regenachtige	  weer	  hebben	  jullie	  voor	  een	  fantastische	  Sint	  Maarten	  gezorgd!	  Zes	  volle	  
bananendozen	  met	  lekkernijen	  en	  klein	  speelgoed	  voor	  de	  Voedselbank	  zijn	  tijdens	  de	  samenkomst	  in	  de	  St.	  
Josephkerk	  ingezameld.	  Een	  prachtig	  resultaat	  van	  samen	  delen	  met	  mensen	  die	  het	  minder	  hebben	  in	  
Vathorst	  en	  Hooglanderveen.	  Een	  verslag	  met	  filmpje	  over	  de	  lampionoptocht	  en	  de	  samenkomst	  vind	  je	  
op	  www.stjoseph-‐olva.nl.	   
Kinderwoorddienst     
Komende	  zaterdag	  16	  november	  is	  er	  om	  19.00	  uur	  een	  eucharistieviering	  met	  de	  Nieuwe	  Cantorij	  in	  de	  St.	  
Josephkerk.	  Er	  is	  dan	  ook	  kinderwoorddienst	  voor	  alle	  basisschoolleerlingen!	  Kom	  je	  ook,	  je	  bent	  van	  harte	  
welkom!	  

Vanuit   het  bestuur  S interklaas   in   Hooglanderveen  onderstaand  bericht  
De	  intocht	  in	  Hooglanderveen	  is	  op	  zaterdag	  23	  november	  midden	  in	  het	  dorp	  op	  de	  Hoiberg.	  Het	  feest	  
begint	  om	  13.15	  uur	  en	  Sinterklaas	  komt	  om	  13.30	  uur	  aan.	  Tijdens	  de	  festiviteiten	  op	  de	  Hoiberg	  is	  er	  een	  
‘Sint	  zoekt	  Talent	  show’.	  Wij	  zoeken	  nog	  kinderen	  die	  een	  leuke	  act	  willen	  opvoeren	  voor	  Sinterklaas.	  Weet	  je	  
iemand,	  dan	  kun	  je	  hem	  of	  haar	  aanmelden	  bij	  de	  organisatie	  via	  sinterklaasinhooglanderveen@gmail.com.	  

Na	  de	  intocht	  is	  er	  een	  groots	  feest	  in	  de	  Dissel.	  Samen	  met	  Sinterklaas	  lopen	  we	  in	  optocht	  vanaf	  de	  Hoiberg	  
naar	  de	  Dissel.	  Kaartjes	  voor	  het	  Sinterklaasfeest	  in	  de	  Dissel	  	  kosten	  €	  2,50	  per	  stuk	  en	  worden	  verkocht	  bij	  
Mossink	  Fietsen	  en	  Bakkerij	  Van	  der	  Kletersteeg	  in	  Hooglanderveen.	  De	  kaarten	  kunnen	  alleen	  contact	  
worden	  afgerekend!	  

Wij	  zoeken	  nog	  Pieten	  voor	  de	  intocht	  (23-‐11	  vanaf	  10.30	  uur	  tot	  17.00	  uur),	  het	  feest	  in	  de	  Dissel	  en	  de	  
Pietengym	  op	  school	  (5-‐12	  van	  07.30	  uur	  tot	  12.30	  uur).	  Leeftijd	  vanaf	  14	  jaar.	  Vind	  je	  het	  leuk	  om	  Piet	  te	  
spelen	  of	  ken	  je	  iemand	  in	  je	  omgeving	  dan	  ben	  je	  zeer	  welkom	  bij	  de	  stichting	  Sinterklaas	  in	  
Hooglanderveen.	  De	  Pieten	  zijn	  bij	  ons	  een	  combinatie	  van	  zwarte-‐	  en	  roetveeg	  Pieten.	  Pietenpakken	  en	  
schmink	  regelen	  wij	  uiteraard.	  Aanmelden	  kan	  via	  	  sinterklaasinhooglanderveen@gmail.com.	  	  

	  


