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 Agenda 

25 t/m 29 november Week van de oudergesprekken op aanvraag 

25 november Schoentje zetten groep 1 t/m 4 om 18.00 uur 

27 november Studieochtend 

5 december Sintviering 

19 december Kerstlunch en Kerstdienst (in de avond) 

20 december 12.00 uur uit; start kerstvakantie 

Van de directie  

BHV 
Van de week zijn de BHV’ers weer geschoold. Lesanka, Tineke, Alexandra, Raymon en Ireen zijn weer 
helemaal op de hoogte over ontruimen, branden blussen en EHBO. Goed om te weten dat ook dit 
veiligheidsaspect op school geregeld is! 

 

 

Sinterklaas  

Sinterklaas is onderweg naar Nederland en hij is er bijna…. als dat maar goed komt…. 
 
Schoenzetten 
De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn uitgenodigd om de schoen bij ons op de KWS te komen zetten (on-
der begeleiding van de ouders). Dit gaat gebeuren op maandag 25 november om 18.00 uur. We verza-
melen uiterlijk 17.55 uur in klas. Wees op tijd, want het Sinterklaasjournaal begint om 18.00 uur. 
Daarna zingen we sinterklaasliedjes en zetten de kinderen hun schoen. Zorg er dus voor dat uw kind 
een extra schoen meeneemt (liefst met naam) We sluiten af met drinken en wat lekkers. Het duurt on-
geveer tot 18.30 uur. 
Bent u verhinderd, wilt u dit dan doorgeven aan de groepsleerkracht van uw kind. 
Het is echt een feest voor groep 1 t/m 4. Wilt u oudere en jongere broertjes en zusjes thuis laten? De 
kinderen van groep 5 t/m 8 zetten hun schoen onder schooltijd.  
 
 
Lootjes trekken 
De groepen 5 t/m 8 gaan maandag 18 november lootjes trekken. Het bedrag waarvoor een cadeautje 
gekocht mag worden is 3,50. Het kado zit natuurlijk verstopt in een zelfgemaakte surprise en er zit een 
gedicht bij. Op het lootje schrijven de kinderen hun wensen én hun hobby’s. Wilt u hier met uw 
kind(eren) alvast over nadenken?  
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Surprise tentoonstelling 
Ook dit jaar is er weer een surprise tentoonstelling. Deze zal plaatsvinden op woensdag 4 december 
vanaf 12.15 uur. Vaders, moeder, opa’s, oma’s, broertjes, zusjes zijn van harte welkom om de surpri-
ses te bewonderen. De ouders van de leerlingen van de bovenbouw ontvangen nog een aparte mail 
over het lootjes trekken.  
 
 

Mediawijsheid  

Mediamasters 
Afgelopen week deden groep 7 en 8 mee aan het lesprogramma van Mediamasters. Door middel van 
een interactieve game gingen de kinderen op een toegankelijke en uitdagende manier aan de slag met 
media. Tijdens de opdrachten moesten kinderen overleggen, samenwerken, zelf media maken, media 
interpreteren en namen zij het eigen mediagedrag onder de loep. Zo werden zij met én van elkaar me-
diawijzer.  

 
 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Het team van de Koningin Wilhelmina School. 
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