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Sint Maarten in het Sint Agnes
Vrijdagochtend 9 november gingen de groepen 1 / 2 naar woon-zorgcentrum Sint
Agnes. We hadden goed geoefend met het zingen van onze liedjes en in een grote
stoet gingen we op pad. De lampionnen zagen er prachtig uit en de kinderen hadden
er zin in. Onderweg viel er hier en daar een lampion op de grond maar verder verliep
het heel soepel, mede door de hulp van een aantal ouders.
Aangekomen in het Sint Agnes werden we warm ontvangen door alle bewoners. Al
zingend kwamen we binnen. Ze hadden een cirkel gemaakt waar de ouderen zaten en
de kleuters stonden in het midden. Alle liedjes die we geleerd hadden kwamen
voorbij en de ouderen vonden het prachtig! We zongen zelfs nog even ‘In de
maneschijn’ en ‘Zo gaat de molen’ zodat iedereen mee kon zingen. Na nog één Sint
Maarten liedje gezongen te hebben, mochten de kinderen bij een meneer of
mevrouw een snoepje halen. Helaas mochten ze deze pas thuis opeten. We zeiden
gedag tegen de mensen en al zingend liepen we weer naar buiten.
Voor de kinderen een mooie ervaring en de ouderen hebben ook erg genoten!

Activiteiten
November
16 Schoolshow gr.6A + 6B
13.20 uur
21 MR vergadering

December
5 Sinterklaasfeest
6 School begint om 9.30 uur

Juf Patty en juf Christa

Kijkochtend
Onze eerste kijkochtend van het schooljaar was een succes. Het is altijd leuk om te
ervaren wat je kind de afgelopen weken heeft gedaan op school. Omdat ouders uit de
groepen 4 t/m 8 niet meer in de groepen komen, is een kijkochtend een mooi
moment om meer van hun kind te zien. Wij zijn erg tevreden met de grote opkomst
tijdens de kijkochtend van afgelopen maandag en de kinderen vonden het erg leuk!
Allen bedankt voor uw komst!

Gevonden voorwerpen
Wij hebben weer een enorme collectie gevonden voorwerpen. Heel vaak komen
ouders of kinderen deze spullen weer ophalen. Echter blijven er ook veel spullen
liggen die niet meer opgehaald worden. De bak met de gevonden voorwerpen wordt
op dit moment te vol, daarom kunnen de spullen opgehaald worden tot vrijdag 23
november. Na 23 november starten we weer met een lege bak!
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Koffieochtend
De koffieochtend van 9 november werd door de aanwezige ouders gewaardeerd. Wederom een “kijkje” binnen de
school. De ouders hebben leerlingen en tutoren aan het werk gezien aan het werk met het programma BOUW.
BOUW is een preventieve aanpak om problemen met leesachterstanden, laaggeletterdheid en dyslexie effectief
terug te dringen. Naast BOUW hebben de ouders uitleg gehad van twee leerlingen uit groep 8 over het programma
Plannex. Plannex is een online leeromgeving met uitdagende lesprojecten.
De koffieochtend van 12 december gaat niet door. De eerstvolgende koffieochtend is op vrijdag 1 februari.

Verkeersveiligheid
Kinderen vormen een kwetsbare groep verkeersdeelnemers. De gemeente heeft voor acht scholen, waaronder de
Zevenhoeven, een plan opgesteld voor het optimaliseren van verkeersveiligheid rond deze acht scholen. De
gemeente gaat rondom de scholen een ‘schoolzones’ inrichten. De schoolzone maakt de verkeersdeelnemers erop
attent – door onder andere borden en wegmarkeringen – dat hij/zij zich in de directe omgeving van een school
bevindt.
Voor het inrichten van de schoolzone wordt gebruik gemaakt van het kleurrijke Julie© straatmeubilair, een
opvallend straatmeubilair dat de aandacht trekt van bestuurders en dat de schoolomgeving accentueert. Het
straatmeubilair wordt geplaatst op de Maerelaan en De Zevenhoeven.
Wij zijn blij met het initiatief van de gemeente. Mede doordat er veel kinderen de drukke 50 kilometer wegen over
moeten steken om bij onze school te komen. Het plaatsen van het straatmeubilair zal eind december of begin januari
plaatsvinden. Hieronder een impressie van het kleurrijke straatmeubilair.
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