
 

 
 
 
 
Algemeen 
Terwijl sint nog in het land is, bereiden we ons via 
advent ook al voor op het kerstfeest. 
Waar wacht je precies op met advent?  
Met de verhalen die we nu horen, gaan we samen “op 
weg naar Bethlehem.” Op weg naar het kerstfeest. 
Natuurlijk horen daar ook mooie liedjes bij.   
 
Weer op school 
Het kan u niet ontgaan zijn dat we afgelopen weken 
zoveel besmettingen hadden dat er helaas veel 
groepen thuis in quarantaine moesten. 
Gelukkig zijn alle groepen vanaf morgen weer op 
school!! Daar zijn we heel blij mee. 
Er zijn nog wel een paar leerlingen thuis, maar 
hopelijk kunnen zij ook weer snel naar school. 
 
Sinterklaas 
Morgen vieren we sinterklaas op school. 
We hopen dat het in deze drukke tijden lukt om ook 
even bij ons langs te komen. 
Als sint en zijn pieten tijd hebben, dan komen ze 
speciaal voor de kleuters en groep 3/4.  
De groepen 5 t/m 8 hebben surprises voor elkaar. 
De leerlingen hoeven deze dag geen fruit en drinken 
mee te brengen. Daar wordt voor gezorgd. 
 
Studiemiddag 
Zoals u op de kalender kunt zien, heeft het team 
morgen een studiemiddag. Dit betekent dat alle 
leerlingen ’s middags vrij zijn. Hun weekend begint om 
12 uur. 
 
Kerstviering 

Dit jaar staat op 
donderdagavond 23 
december eigenlijk de 
sfeervolle herdertjestocht op 
het programma. 
Vanwege Corona wordt ons 
sterk afgeraden om dit op de 
gebruikelijke manier 

gezamenlijk te vieren. De herdertjestocht komt 
daarom te vervallen.  
We zullen op vrijdagochtend 24 december de dag met 
een kerstontbijt starten. Daarna volgt een viering. 
Wij zullen deze keer zelf voor een kerstontbijt voor de 
leerlingen zorgen. 
Zowel het ontbijt als de viering vinden in het eigen 
klaslokaal plaats. 
De leerlingen worden gewoon om 8.30 u op school 
verwacht. 
 
 
 
 
 

Ouderbijdrage 
U heeft eerder een brief ontvangen met het verzoek 
de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Deze bijdrage 
is onmisbaar voor onze activiteiten. 
Voor 55% van de leerlingen is inmiddels betaald. 
Bedankt! 

Vergeten? Het mag natuurlijk nog 😊 

 
Voor het huidige schooljaar is de ouderbijdrage 
vastgesteld op € 25 per leerling.  
Het nummer van de Rabobank waarop u de Vrijwillige 
Ouderbijdrage stort, is: 
 
IBAN NL17 RABO 0112 691 536 t.n.v. CBS De 
Molenvliet te Klundert 
 
Graag onder vermelding van 
• naam/ namen van de leerling(en) 
• groep van de leerling 
• “ouderbijdrage” 
 
Speculaaspoppen 
De speculaaspoppen zijn vorige week op school 
bezorgd. 
Alle leerlingen die op school aanwezig waren, hebben 
ze al mee gekregen.  
Het is de bedoeling dat ze de poppen gaan bezorgen 
en het geld vervolgens bij de leerkracht inleveren. 
We hopen binnenkort een mooi bedrag op de 
rekening van Stichting Pleegzorgboerderij De 
Parelhoeve en op onze rekening te kunnen 

bijschrijven 😊 

 

Stichting LeerKRACHT 
Ons team heeft ervoor gekozen om te gaan werken 
volgens de methode van Stichting LeerKRACHT 
Wij willen een sterk lerarenteam zijn en blijven die van 
en met elkaar leren en het onderwijs elke dag samen 
een beetje beter maken. De aanpak van leerKRACHT 
helpt bij het creëren van zo’n cultuur. Het effect? 
 

- Meer werkplezier bij leraren 
- Grotere betrokkenheid van leerlingen 
- Nóg beter onderwijs 

 
Tijdens de studiedag op 23 november zijn we onder 
leiding van een expertcoach en onze eigen 
schoolcoaches gestart met dit traject. 
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Kanjerles groep 1/2 
Vandaag hebben we een les vanuit de kanjermethode 
gedaan over elkaar helpen. Hoe fijn het is dat je 

vrienden hebt, die voor je klaar staan wanneer je ze 
nodig hebt!  
Tijger was gevallen en in plaats van dat het konijn 
angstig wegliep, de aap hem ging uitlachen en de 
vogel zou vinden dat het zijn eigen schuld was, 
gingen ze allemaal de tijger helpen.  
Ze hadden dus naast hun eigen pet ook een witte pet 
op. Waardoor ze aardig, lief en toch een beetje stoer 
waren. 
Een aantal kinderen mocht van zichzelf aangeven 
welke kleur pet zij vonden dat er bij de witte pet nog 
meer bij hen hoorde. En ze mochten ook vertellen aan 
de klas waarom ze die kleur hadden gekozen. Dat 
konden ze allemaal heel goed.  
Daarna moesten de kinderen tijdens deze les gaan 
staan als iets bij hen hoorde, bijvoorbeeld: “ Ga staan 
als je weleens iemand hebt geholpen, ga staan als je 
wel eens iets aardigs tegen iemand hebt gezegd.”  
En ten slotte mocht iemand, die het zelf ook durfde, 
voorin de klas komen staan met de witte pet op en 
mochten zijn/haar klasgenootjes hem/haar 
complimentjes geven.  
Dit is natuurlijk heel spannend, maar ze vonden het 
ook allemaal heel fijn om te horen dat ze lief, stoer, 
mooi, grappig, enz. waren. 
Als afsluitend spel hebben we een bal doorgegeven 
zonder hem te laten vallen. Hoe gaat dit als je dichtbij 
elkaar staat? En hoe moet het als je wat verder uit 
elkaar staat. En hoe weet je of iedereen is geweest 
als iedereen door elkaar staat.  
Al snel kwamen de kinderen met goede ideeën en 
heeft iedereen de bal in zijn/haar handen gekregen en 
was de opdracht geslaagd. 
Juf Janique en Juf Mirjam 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bijlage 
Het coronavirus gaat voorlopig niet weg. Het aantal 
besmettingen is in de maand november fors 
gestegen, helaas ook onder kinderen.  
Voor kinderen is het ontzettend belangrijk dat de 
scholen open kunnen blijven. Er zijn daarom extra 
maatregelen genomen om scholen open te houden.  
Met de brief in de  bijlage informeren wij u over de 
coronamaatregelen op school en het gebruik van 
zelftesten en mondkapjes voor leerlingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda 
Vr 3 dec ochtend: sint op school en surprises 
Vr 3 dec  studiemiddag, leerlingen vrij  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Lizeth Vellekoop 
Directeur 


