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Engelse methode Groove me  
Vanaf januari zal in de groepen 6-7-8 gestart worden met een pilot Engels van de lesmethode 
Groove.me naast de methode Alles in 1 waar Engels ook aan bod komt. Na drie maanden wordt er 
geëvalueerd; hoe bevalt deze methode en past het bij onze leerlingen en schoolorganisatie? 
Groove.me is de eerste complete lesmethode Engels waarbij popmuziek het startpunt is van de 
lessen. Met Groove.me leer je Engels spreken, schrijven, lezen, luisteren en zingen. In de lessen zitten 
verschillende vormen van differentiatie om optimaal aan te sluiten bij de niveauverschillen van 
leerlingen.  
 
 

 
 

Streetwise 
Op donderdag 16 januari zal ANWB Streetwise leuke en leerzame verkeerslessen komen aanbieden 
op onze school. ANWB Streetwise richt zich op praktische vaardigheden en gevaarherkenning en 
deels op bewustwording. 

 

Kerstviering 
Op donderdagavond 19 december vieren we Kerst met de kinderen op school. Deze middag zijn de 
leerlingen allemaal vrij. De kerstviering start om 17.30 en duurt tot 19.00 uur. Vanaf 18.30 uur bent u 
als ouder van harte welkom in de school. 
Dit jaar willen we samen met de kinderen een “Food-festival” organiseren. Binnen de school willen 
we kleine kraampjes met hapjes en drankjes maken, waar de kinderen dan hun eten kunnen 
uitkiezen en gezamenlijk kunnen opeten. Buiten op het plein zal de OC zorgen voor (gratis) 
versnaperingen voor de ouders en een kleine activiteit voor de leerlingen. 
Om deze avond te kunnen laten slagen hebben wij uw hulp nodig bij het maken van de hapjes en 
drankjes. Daarom zal er vanaf dinsdag 10 december een intekenlijst bij het lokaal van uw zoon of 
dochter hangen. Wilt u hier op aangeven wat u aan uw kind gaat meegeven aan etenswaren of 
drinken? Alvast bedankt. 
 

Ouderhulp gezocht 
We zijn nog dringend op zoek naar ouders die ons kunnen helpen met het versieren van de school en 
de kerstbomen. Dat is op vrijdagmorgen 6 december vanaf 10.00 uur. 



Maar ook twee weken later zoeken we nog hulp bij het opruimen van de kerstspullen op 
vrijdagmorgen 20 december vanaf 08.30 uur. U kunt uw naam hiervoor noteren op de lijst aan de 
deur naar de hal. 
Dank u wel. 
 

Oproepje jeugd- voetbaltijdschriften 
Wie o wie heeft er nog leuke jeugd- en voetbaltijdschriften liggen om in te kunnen lezen? Deze 
mogen bij juf Nicole worden ingeleverd. Alvast bedankt. 
 

Oproep ouders bezoek kerststal maandag 16 december 
Maandag 16 december zullen we een bezoek brengen aan de kerststallententoonstelling in Maurik. 
We zullen in twee groepen hierheen gaan. De eerste groep zal om 13.30 uur tot 14.15 uur de kerk 
bezoeken. De tweede groep van 14.15 uur tot 15.00 uur.  We zoeken ouders die kunnen rijden. De 
eerste groep vertrekt om 13.15 uur vanaf de Wiekslag (13.10 uur verzamelen), de tweede groep 
vertrekt om 14.00 uur (14.10 uur verzamelen). Als u alleen kunt brengen of halen dan kunnen we dit 
wellicht met elkaar combineren dus dan ook graag aanmelden. 
Graag bij juf Sharina aanmelden. 
  
 

Jarige Jobs en Jetten  
Maandag 2 december Anniek Beijer groep 5 
Woensdag 4 december Nieck van Odijk groep 5 
Vrijdag 20 december Ryghino vd Leemkolk groep 1 
Maandag 23 december Lucas van Odijk groep 4 
 

 
 
 

 

Belangrijke data  
Vrijdag 6 december Opruimen versiering, versieren Kerst alle groepen 

Vrijdag 6 december Start ochtend om 10.00 alle groepen  

Woensdag 18 december Portfolio mee alle groepen  

Donderdagavond 19 december Kerstviering, kinderen middag vrij alle groepen  

Maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari kerstvakantie alle groepen  

 

Maandag 13 januari t/m vrijdag 17 januari adviesgesprekken groep 8 Groep 8 

Woensdag 5 februari Koffieochtend alle groepen 

Vrijdag 21 februari Studiedag team, leerlingen vrij alle groepen  

Maandag 25 februari t/m vrijdag 28 februari voorjaarsvakantie alle groepen  

 

Vrijdag 6 maart Rapport mee alle groepen  

Maandag 9 maart t/m donderdagavond 12 maart rapportgesprekken groep 1t/m7  

Vrijdag 20 maart Pannenkoekdag alle groepen  

Woensdag 8 april Paasviering alle groepen  

Donderdag 9 april Studiedag team, leerlingen vrij alle groepen  

Vrijdag 10 april Goede vrijdag, leerlingen vrij alle groepen  

Zondag 12 en maandag 13 april Pasen, leerlingen vrij alle groepen  

 



Woensdag 15 en 16 april AMN Eindtoets groep 8 groep 8 

Vrijdag 24 april Koningsspelen  alle groepen  

Maandag 27 april tot en met vrijdag 8 mei meivakantie alle groepen  

 

Woensdag 13 mei Schoolfotograaf alle groepen 

Maandag 18 mei Koffieochtend alle groepen 

Donderdag 21 en vrijdag 22 mei Hemelvaart, leerlingen beide dagen vrij alle groepen  

Vrijdag 29 mei Studiedag Basisburen, leerlingen vrij alle groepen  

Zondag 31 mei en maandag 1 juni Pinksteren, leerlingen vrij alle groepen  

 

Dinsdag 16 juni t/m 18 juni AMN aansluiting groep 7 groep 7 

Woensdag 24 juni Schoolreisje alle groepen  

Maandag 29 juni t/m 3 juni Pre adviesgesprekken groep 7 groep 7 

Vrijdag 3 juli Rapport mee alle groepen  

Ma 6 juli t/m do 9 juli Rapportgesprekken alle groepen  

Woensdag 8 juli Studiedag team, leerlingen vrij alle groepen  

 

Vrijdag 10 juli Ouderbedankmoment alle groepen  

Dinsdag 14 juli Afscheid groep 8 groep 8  

Woensdag 15 juli Eindfeest alle groepen  

Donderdag 16 juli Continurooster tot 14:00 uur alle groepen 

 Vrijdag 17 juli Start vakantie alle groepen  

 
 


