
 

 

1 november 2019 
 

 

Schoolontbijt 

Volgende week donderdag 7 november hebben we een schoolontbijt. We bespreken 
 deze week met de kinderen waarom het belangrijk is om goed te ontbijten. De 
wethouder van onderwijs en de beleidsadviseur van onderwijs komen bij ons op school 
mee ontbijten. 
Dit jaar krijgt de ontbijtweek een thema: ‘Neem de tijd voor je ontbijt!’. Vaak is de 
factor tijd voor ouders en kinderen elke dag een drempel voor een gezond en gezellig 
ontbijt. De kinderen van MB2 moeten voor het ontbijt het volgende meenemen: een 
bord, yoghurtbakje, beker, mes en lepel, alles voorzien van naam. MB1 en MB3 
hebben zelf servies en bestek in de groep. Deze ontbijtspullen mogen op maandag 4 
november al meegenomen worden of anders in de ochtend van donderdag 7 
november. Dit vanwege de studiedag op dinsdag en de stakingsdag op woensdag. 
We beginnen de dag gewoon om 8.30 uur. 
 
 

Stakingsdag 

Zoals u vernomen heeft in de algemene nieuwsbrief zal de Verrekijker op woensdag 6 november gesloten zijn omdat 

de meerderheid van de leerkrachten gebruik maakt van hun stakingsrecht. 

De leerlingen zijn deze dag vrij. 

 

 

Rekenen in de Middenbouw 

 

In MB1 worden de sommen tot 10 geoefend. De vriendjes van 10 en het splitsen zijn hierbij vaardigheden die de 

leerlingen steeds vlotter moeten kunnen. Ook thuis spelenderwijs oefenen is wenselijk.  

In MB2 leren de leerlingen optellen en aftrekken tot 60. Hierbij maken ze sommen over het tiental. Ook hebben ze 

de tafels van 1,2,3,4,5 en 10 al geoefend. Uiteraard vraagt het automatiseren van de tafels veel oefentijd. Eventueel 

kunt u dit natuurlijk ook thuis met uw kind oefenen. (5x2=, u kunt dit ook uitspreken als ik heb 5 groepjes van 2)  

In MB3 zullen de tafels al goed moeten ‘zitten’. Zeker omdat zij ook al volop met deeltafels aan de slag gaan. U helpt 

uw kind enorm door hier ook thuis aandacht aan te besteden en samen te oefenen.  



 

 

Judolessen en tijdelijke wijziging gymtijd 

 

MB1 is afgelopen week gestart met Judolessen. De leerlingen krijgen 4 judolessen aangeboden namens de Brede 

School. 

Deze gymlessen staan ingepland op vrijdag tijdens de gymtijd van MB2. Geen probleem, zij zijn lekker buiten gaan 

bewegend leren. Zij hebben buiten de tafels geoefend met ballen en we hebben de tafels ‘gesprongen’. 

 

 
 

 

Herfstwandeling 

 

 

Inmiddels hebben MB2 en MB3 ieder afzonderlijk een herfstwandeling gemaakt. 

 

 
 

IVN  
 

 

MB1 gaat 13 november naar de IVN, maar zij hebben onvoldoende vervoer. Wie wil rijden? Graag doorgeven aan de 

leerkracht. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Belangrijke data en herinneringen  
 

 

 

Gymrooster: 

MB1 Maandagochtend, woensdagochtend 

MB2 Dinsdagochtend, vrijdagochtend 

MB3 Maandagochtend, woensdagochtend in de even weken 

Let op : MB3 is gewijzigd van dinsdagochtend naar woensdagochtend 

 

Dinsdag 5 november Studiedag. Leerlingen vrij 

Woensdag 6 november Stakingsdag. Leerlingen vrij 

Donderdag 7 november Schoolontbijt 

Woensdag 13 november IVN excursie MB1 

  

  

 

Studiedagen : 

 

dinsdag 05 november 2019  

vrijdag 06 december 2019 (alleen voor SBO De Verrekijker) -  

maandag 27 januari 2020  

donderdag 12 maart 2020  

woensdag 10 juni 2020  

vrijdag 10 juli 2020: calamiteitendag* * vrij indien zich geen calamiteit voordoet in het schooljaar 

 

 

Vakanties en vrije dagen: 

 

Kerstvakantie :                            23 december t/m 3 januari 2020 

Voorjaarsvakantie :                      24 februari t/m 28 februari 2020 

Tweede paasdag :                       13 april 2020 

Koningsdag :                                27 april 2020 

Meivakantie :                              20 april t/m 1 mei 2020 

Bevrijdingsdag :                          5 mei 2020 

Hemelvaart :                               21 mei t/m 22 mei 2020 

Tweede pinksterdag :                1 juni 2020 

Zomervakantie :                         13  juli t/m 21 augustus 2020 

 

 


