
   

 

  

  

            

  

 

 

 

 

Nummer  3 

19 november 2021 

Activiteiten 

Facultatiefgesprek dinsdag 23 november 2021 

Gipsproject groep 8 woensdag 24 november 2021 

Sinterklaasfeest vrijdag 3 december 2021 

Volgende Algemeen Nieuws vrijdag 10 december 2021 

 
Beste ouder(s) en verzorger(s), 

Afgelopen weekend is Sint weer in ons land gearriveerd. Spannende tijden breken 
aan voor de kinderen. De schoen is misschien al een keer voor Sint neergezet. 
Liedjes worden weer gezongen en verlanglijstjes voor Sint worden alvast gemaakt. 
Op school volgen we deze weken de verhalen van Sint en Piet in het 
Sinterklaasjournaal. Stiekem hopen we ook dat hij komt logeren; zijn bed staat klaar 
in de hal. 

De afgelopen weken waren weer mooie weken. Samen met juf Vivianne hebben we feest gevierd vanwege haar 
25-jarig jubileum. De kinderen van groep 8 hebben hun drempelonderzoek gemaakt, wat voor hen een 
belangrijke stap is naar het voortgezet onderwijs. Om een goede keuze te kunnen maken voor het 
vervolgonderwijs, hebben de kinderen van groep 7 en 8 eind oktober kennisgemaakt met het middelbaar 
onderwijs tijdens de OVO-kennismakingsdagen. Ze kwamen enthousiast en met positieve verhalen terug op 
school.  

Respect voor elkaar hoort bij onze school waardoor het afgelopen week mooi was om daar extra stil bij te mogen 
staan. Het heeft mooie verhalen opgeleverd. 

Graag wensen wij iedereen een heel fijn weekend. 

Dunja van Wingerden , Liesbeth Kranenburg en Petra Nijst. 
 

Facultatieve gesprekken en corona 
Deze week hebben we u op de hoogte gebracht van de maatregelen die we hebben moeten nemen voor de 
facultatieve gesprekken. Gelukkig is het gebruik van Teams bij veel ouders zo vertrouwd dat de inzet van deze 
mogelijkheid vrijwel geen problemen heeft opgeleverd. We volgen het nieuws en daar waar nodig zullen we als 
school hier ons beleid op aanpassen.  
 
 



 

 

 

Brengen en halen van kinderen 
Fijn dat u de afspraken over het brengen en halen van de kinderen zo positief door u wordt nageleefd. Elke ochtend 
start de dag hierdoor op een fijne manier.  
 
Aandachtspuntje: wanneer u met de auto komt, parkeer uw auto dan op de daarvoor bestemde parkeerplaats 
zodat er geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. 
 
Sinterklaas 
Op 3 december vieren we met de kinderen het sinterklaasfeest op school. Op welke manier we dit gaan doen, leest 
u in Parro. Omdat op zondag de 5e december door veel gezinnen pakjesavond wordt gevierd, beginnen we de lessen 
maandag 6 december pas om 09.30 uur. 
 
Kerstmis 
Op woensdag 22 december wordt het kerstfeest gevierd op school. Op 24 december worden de lokalen opgeruimd 
en gaan de kinderen vanaf 12.00 uur genieten van hun kerstvakantie.  

 

Studiedag Passend onderwijs 
 
https://www.driegang.nl/avond-voor-ouders-op-24-november-2021/ 
 
Op 24 november 2021 organiseert Driegang de eerste ouderavond. Gezien het mooie aantal aanmeldingen dat al 
binnen is, doordenken we deze week wat de mogelijkheden zijn om de avond wél door te laten gaan. Op vrijdag 19 
november zullen we hier meer over communiceren.  
 

 

 

https://www.driegang.nl/avond-voor-ouders-op-24-november-2021/


 

 

 

 
 

Nieuws van de leerlingenraad/team Eco-Schools 

Wij zijn momenteel met twee thema’s bezig: het thema #doeslief en Serious Request.   

 

 
 
#doeslief sluit aan bij de week van de Media-wijsheid. De week van de Mediawijsheid is van 5 tot en 

met 12 november. Waarom? Omdat er via Social Media met regelmaat geplaagd, gepest en  gescholden 
wordt. Maar niet alleen via Social Media, dit wordt ook rechtstreeks naar elkaar gedaan. In de groep 
wordt hieraan aandacht besteed. De leerlingenraad maakt posters, met het thema #doeslief en 



 

 

 

deze worden in onze school opgehangen. Op deze manier brengt de leerlingenraad het thema onder de 
aandacht.   

Serious Request staat dit jaar in het teken van het Wereld Natuurfonds (WWF). Serious 

Request komt, samen met Wereld Natuurfonds, in actie tegen de ernstig bedreigde regenwouden van 
Zuid-Amerika. Regenwouden die als een groen schild voor de aarde dienen en ons beschermen tegen 
klimaatveranderingen. In de week voor kerst (van 18 t/m 24 december) wordt er vanuit Amersfoort 24 
uur per dag live radio gemaakt vanuit het Glazen Huis en kun jij voor een donatie aan het WWF een plaatje 
aanvragen of in actie komen. Doen jullie ook mee?  

Ja, daar doen wij, als IKC Merweplein, aan mee. Niet door middel van een plaatje aanvragen, maar met 

het inzamelen van lege statiegeldflessen. Het statiegeld willen we doneren aan Serious Request. Dit 
kunnen we natuurlijk niet alleen doen. Daarom vragen wij de hulp van alle kinderen op onze school. Vraag 
aan je ouder(s), verzorger(s), buren, opa’s, oma’s en wie dan ook of je de statiegeldflessen mee naar 
school mag nemen. Jullie kunnen de statiegeldflessen inleveren tot en met dinsdag 30 november. Er zal 
een grote container met zak in de hal staan en daar kunnen jullie de flessen in doen.   

Namens Wereld Natuurfonds en Serious Request bedankt voor jullie inzet.  
         
Verjaardagen t/m 14 december 

Onderstaande kinderen vierden onlangs of vieren binnenkort hun verjaardag. 
  

datum november  datum november  datum december  datum december 

15 nov. Isaï   23 nov. Benthe   1 dec. Jesse   5 dec. Sofie                                           

16 nov. Steijn   Tim   Tess  8 dec. Djayden  

17 nov. Safouan  24 nov. Christos  2 dec. Liyam   Noah 

19 nov. Sem   27 nov. Iris   Rick  9 dec. Rafael  

20 nov. Hugo  28 nov. Femm   Nikki   Kaihan 

 Aiden   Nelson   Daan  14 dec. Izzy 

22 nov. Ireen  29 nov. Charlie  3 dec. Aicha   Eva 

   30 nov. Puck    Xavi   Rens 

 

 
 

 

 


