
4 DECEMBER 
KINDEREN GROEP 5 TOT 
EN MET 8 BRENGEN DE 
SURPRISE NAAR SCHOOL. 

5 DECEMBER 
8.30 UUR AANKOMST 
SINT VOOR DE SCHOOL. 
(AAN DE KANT VAN HET 
RUDOLFUSDAL) SINT OP 
BEZOEK IN DE GROEPEN.  

6 DECEMBER 
STUDIEDAG.
ALLE KINDEREN VRIJ 

13 DECEMBER 
KATTEBEL 8  
MET INFO OVER DE 
EINDEJAARSVIERING. 

19 DECEMBER 
14.00 UUR ALLE LEERLINGEN 
UIT EINDEJAARSVIERING.

20 DECEMBER 
12.00 UUR ALLE LEERLINGEN 
VRIJ KERSTVAKANTIE 

NIEUWS VAN DE SCHOOLDIRECTIE

Koffieochtend
Vorige week vrijdag was de koffieochtend op school. Ik weet niet of mijn 
herinneringsmail met de stellingen waar we het over wilden hebben 
afschrikwekkend was, maar de belangstelling was nihil.  

We willen met de koffieochtend bereiken dat ouders met elkaar, met school, 
Centrum Jeugd en Gezin en GGD kunnen sparren over uiteenlopende onderwerpen 
die het onderwijs raken. Maar blijkbaar is er momenteel geen behoefte aan of 
ligt er iets anders onder waardoor we u niet weten te bereiken. Ligt dit aan het 
tijdstip, het onderwerp, de ruimte, andere verplichtingen, geen interesse? Ik 
weet het niet zo goed.

De stellingen kwamen uit de onderwerpen die we ouders eerder hadden 
aangedragen. Ook om het een keer op een vrijdag te doen was op verzoek. Eerder 
liepen we er ook tegenaan dat er weinig belangstelling voor is.  
Dat is helemaal niet erg, als er geen behoefte aan is kunnen we onze energie en 
tijd beter aan andere zaken besteden. Maar we vinden het wel jammer omdat 
we ouderbetrokkenheid bij de school en laagdrempelig contact tussen u en het 
Centrum Jeugd en Gezin waardevol vinden voor onze leerlingen.  
Indien we het koppelen aan een kijkmoment in de klas en er geen onderwerp is, 
is er afgelopen jaar wel belangstelling voor de koffieochtend. Die opzet zullen we 
de volgende keer op woensdag 5 februari hanteren. Hopelijk bereiken we u dan. 

AGENDA!

Ontruimingsoefening 
Afgelopen woensdag hebben we een ontruimingsoefening gehouden in het hele 
IKC Dommelen (school en kinderopvang en bibliotheek). Het verliep heel rustig 
en al heel snel stonden alle kinderen buiten en was duidelijk dat iedereen uit het 
pand was.  
Later dit schooljaar herhalen we het nogmaals onaangekondigd. 

Overblijven 
We hebben een één enthousiaste reactie ontvangen op onze oproep voor nieuwe 
overblijfkrachten. Maar dat betreft wel meteen twee grootouders met wie we 
kunnen verkennen of ze wekelijks kunnen komen en een vader die incidenteel in 
kan springen. Hartstikke fijn! Hoe meer mensen kunnen helpen hoe beter wij het 
kunnen organiseren.  

Groet, juf Dieneke 
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Open dag verzet 

Oproep/gezocht

Organisatie Sinterklaasfeest 

Op de kalender staat vermeld dat het vrijdag 31 januari van 9.00 uur tot 12.00 
uur open dag is voor nieuwe ouders. Dit is verzet naar 7 februari. 

In onze knutselkast blijken weer 
verschillende dozen erg leeg. Vooral 
de doos met kurken en de doos met 
kroonkurken hebben aanvulling 
nodig. Met de komende feestdagen 
wordt er vast ook bij u een drankje 
genuttigd. Wilt u voor ons de kurken 
en kroonkurken bewaren? De kinderen 
kunnen ze inleveren bij de leerkracht. 

Kinderen van  groep 5  tot en met 8 brengen de
surprise op 4 december naar school. 

Op 5 december verwachten we Sinterklaas met 
enkele Pieten op school. We wachten ze op op het 
pleintje aan de kant van het Rudolfusdal, net voor 
de school. Fijn als alle kinderen uiterlijk 8.25 
uur op de Rudolfusdal zijn om het festijn mee te 
maken.  

Op het pleintje maken we een open kring, 
waarbij de kinderen bij hun leerkracht staan en 
de ouders achter de kinderen zodat alle kinderen 
het goed kunnen zien. Voor schooltijd blijven alle 
kinderen (met hun eventuele tas) buiten, na de 
aankomst van Sinterklaas gaan de kinderen met 
hun leerkracht naar binnen. 

Tijdens de pauze van 10.15 uur zullen de Pieten 
voor wat drinken met lekkers zorgen dus de 
kinderen hoeven geen tussendoortje mee te 
nemen. Maar wel moeten ze voor hun eigen lunch 
zorgen. 

Op 5 december is iedereen gewoon om 14.45 uur 
uit.
En op vrijdag 6 december is iedereen vrij! 
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29 november 
Amina
groep 4

29 november
Abilash
groep 5

4 december 
Quinten
Facet A

5 december 
Albines
groep 4

9 december 
Max
groep 3

11 december 
Thijs
Facet B

JARIG

VAN HARTE 

GEFELICITEERD!

Een stal in De Belhal
en hartjes voor de juffen
Hebben jullie in De Belhal al de stal voor het nieuwe paard van Sint gezien? 
Heel soms is paard Ozosnel zo moe, dat hij even uit moet rusten. Hij drinkt dan 
wat en eet van de appels en de wortels.

Verder vinden de juffen iedere dag hartjes of lekkere snoepjes op hun bureau. 
We denken dat een van de pieten die onze school bezoekt verliefd is op een van de juffen. 
We zijn erg benieuwd waar dat op uit zal draaien als Sint en de Pieten onze school bezoeken. 
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NIEUWS UIT DE KLEUTERGROEPEN 

In de kleutergroepen zijn de kinderen druk bezig met het knutselen van Pieten en 
Sinterklaas. Ze hebben allemaal al een mooie schoen geverfd. 
Nu maar hopen dat Piet er een keer iets in doet. In de hal spelen ze in de boot en hebben 
een ze een heuse inpaktafel. En in de huishoek staat een echt bed voor Sinterklaas en in 
de andere groep is er een pietenpakhuis. 
Zo spelen de kinderen de hele dag om volleerde Pietjes en Sintjes te worden. 

Verder leren ze woordjes en letters (zie het schema verderop).
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Groep
1/2

De ontwikkeling van de fi jne motoriek wordt op allerlei manieren aangeboden. Bijvoorbeeld door het bewegen van beide 
handen op muziek, met vetkrijt op een groot vel papier of met scheerschuim de krullen van de baard van Sinterklaas.

NIEUWS UIT GROEP 1/2, LEES VERDER >>
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NIEUWS UIT GROEP 1/2 (VERVOLG)

In het schema hieronder ziet u een overzicht van het aanbod bij de kleuters. Hierin staat 
vermeld welke thema’s we behandelen, de letters en cijfers die er aan bod komen en hoe 
de uitspraak van de letters wordt aangeboden. We spreken namelijk de letters uit zoals je 
ze hoort in een woord. 

Bijvoorbeeld bij het woord Piet het is de ‘p’ (puh) van Piet en 
niet de ‘p’ (pee). 
Elke twee weken staat één letter centraal en twee cijfers. De 
kinderen mogen allemaal voorwerpen/spulletjes meenemen 
die beginnen met die letter. Dit blijft dan twee weken op de 
lettertafel liggen. Doordat de kinderen telkens voorwerpen 
meenemen met die (begin)letter, leren ze spelenderwijs dat er 
een heleboel woorden bestaan met met die letter beginnen. 

Thema’s  Letter aanbod:  Uitspraak letters:  Aanbod cijfers

25-11-2019 
Thema: Sinterklaas  p van piet  p spreek je uit als puh  8-18 

02-12-2019 
Thema: Sinterklaas  m van mijter  m spreek je uit als mm  9-19 

09-12-2019 
Thema: Kerst/nieuwjaar  m van mijter  m spreek je uit als mm  9-19 

16-12-2019 
Thema: Kerst/nieuwjaar  k van kikker  k spreek je uit als kk  10-20 

06-01-2020 
Thema: Kerst/nieuwjaar  k van kikker  k spreek je uit als kk  10-20 

13-01-2020 
Thema: Winter  w van wol  w spreek je uit als wuh  Herhalen cijfers t/m 20 

20-01-2020 
Thema: Winter  w van wol  w spreek je uit als wuh  Herhalen cijfers t/m 20 

27-01-2020 
Thema: Winter  h van haas  h spreek je uit als huh  Herhalen cijfers t/m 20 

03-02-2020 
Thema: Winter  h van haas  h spreek je uit als huh  Herhalen cijfers t/m 20 

10-02-2020  
Thema: Winter  g van glad  g spreek je uit als ggg  Herhalen cijfers t/m 20 

17-02-2020 
Thema: Winter  g van glad  w spreek je uit als ggg  Herhalen cijfers t/m 20 
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Groep
1/2

We zijn op dit moment veel bezig met het direct herkennen van de 
dobbelsteen structuur. Ze spelen spelletjes met de dobbelsteen en leren 
snel hoeveel er gegooid is, zodat ze niet meer iedere keer alle stippen op de 
dobbelsteen hoeven te tellen. 

Afgelopen week hebben
we met tuinman Noud 
bloembollen geplant. 
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Samenvatting vergadering MR 7-11-2019 

Nieuw MR lid 

Pauline van de Berg is sinds dit schooljaar lid van de MR. Zij stelt zich aan u voor:

Ik ben Pauline van den Berg, getrouwd 
met Joep en samen hebben wij twee 
dochters, Jolijn (Facet B) en Doortje 
(Facet A).
Wij wonen in Achel. Ik ben werkzaam 
als universitair docent bij de faculteit 
Bouwkunde aan de TU Eindhoven. 
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om 
te tuinieren, klussen, lezen, fi etsen of 
wandelen.  
Ik ben sinds 2019 lid van de MR, omdat 
ik het belangrijk vind om samen met 
ouders en leerkrachten na te denken 
over de kwaliteit van de leeromgeving 
van onze kinderen.  

Groeten, Pauline

GMR
Roel van Geffen (lid MR) is komend jaar lid van de GMR. 
In de vorige vergadering van de GMR zijn o.a. de volgende punten besproken: 

• Koersplan
• Ambitiemuur: 4 thema’s: scholen kunnen projecten initiëren.
Scholen gevraagd voor ideeën die gedragen moeten worden door de school.
• Organisatiestructuur RBOB: van 3 naar 2 clusters.

Begroting 
De begroting is bekeken en goedgekeurd. 

Overblijven
Er is navraag gedaan hoe het overblijven op andere scholen geregeld is. Voor- en nadelen 
zijn besproken. De personeelsgeleding (PMR) neemt dit mee naar de teamvergadering. 

Schoolfruit
Juf Anouk licht het schoolfruit en Nationaal schoolontbijt toe. 

App
De eerste berichten over het gebruik van de schoolapp zijn positief. Tips worden doorge-
geven aan juf Fieke en juf Helen. 

Volgende MR vergaderingen 
ma. 13 januari, di. 17 maart, donderdag 14 mei en maandag 15 juni.
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N I E U W S B E R I C H T E N  VA N  O N Z E  K I N D E R O P VA N G O R G A N I S AT I E  I K O O K !

We starten samen op in de kring en zingen het goeiemorgen liedje:

Goeiemorgen ‘’Naam’’
fi jn je weer te zien,
Wie zit er naast je,

weet je dat misschien?

Daarna mogen de kinderen op het kiesbord een hoek kiezen
waar ze graag willen spelen. 
Bij iedere hoek is aangegeven met hoeveel kinderen
je er kunt spelen door middel van een magneetstip.

Wat voor werkjes kunnen de kinderen kiezen?
1. Werkje aan tafel denk aan puzzelen, 
loco, werkjes over kleuren, memory, etc.
2. De bouwhoek
3. De Poppenhoek
4. Het winkeltje
5. Op de gang spelen
6. Leeshoek 

We bieden de werkjes thema gebonden aan. 
Zo hebben we nu thema Sinterklaas. We hebben de poppenhoek 
omgetoverd zodat je jezelf of de pop kan verkleden als Piet of 
Sinterklaas, het poppenhuisje is het Sinterklaashuis geworden én in 
het winkeltje hebben we een inpaktafel gemaakt waar de kinderen zelf 
cadeautjes kunnen inpakken en gaan rondbrengen als Piet. 

In de bouwhoek hangen voorbeelden wat ze kunnen bouwen.
Bijv. de boot van Sinterklaas.

Ook bieden we
sensomotorische vaardigheden aan.                            
Hieronder kunnen de kinderen
een activiteit doen met scheerschuim. 

Peuterprogramma bij

NIEUWS VAN ikOOK!, LEES VERDER >>
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BSO bij

Mandala maken van blaadjes en takken.

Ijverig bouwen, strijkkralen, spelletjes spelen én 
kleuren.                                                                

Hier wordt weer hard gewerkt.
Koekjes en pepernoten bakken. 
Bakken blijft toch favoriet bij de kinderen.
Én wat ruikt het heerlijk!  

Lekker buitenspelen en helpen in de tuin.

Inpak hulpjes van de BSO, alle nep cadeautjes
Inpakken op de inpaktafel en ijverig aan het
kleuren rondom het thema Sinterklaas.
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