
 

Week 44 

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 moeten voor het ontbijt het volgende meenemen:  
een bord, yoghurtbakje, beker, mes en lepel, alles voorzien van naam.   
 
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 deze dag gewoon om 8.30 uur. 
 

Staking woensdag 6 november 

 

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. 

 
 

Ritseldans en notentaart 

 

De kinderen hebben in de groep geluisterd naar een verhaal over Ritseldans en notentaart:  
Op een herfstachtige dag ziet vos dat beer ’s middags nog in bed ligt. Beer wil niet uit bed, omdat het weer 
zo slecht is. De vrienden van beer - vos, ree en uil - bedenken een plannetje om beer te laten zien dat de 
herfst ook leuk kan zijn. Met een list krijgen ze beer uit zijn bed. Ree bedenkt een ritseldans voor beer en 
daarna volgt er nog een wedstijd vruchten en noten zoeken. Beer ontdekt dat er nog geen tijd is om in bed 



 

te gaan liggen: eerst moet de wintervoorraad aangelegd worden. De volgende dag staat beer vroeg op en 
bakt een heerlijke taart voor zijn vrienden. 
 

 
 
Het huis van beer 
De huishoek gaan we binnenkort omtoveren tot het huis van beer. Een huis met keuken, een mandje 
noten, eettafel, bed, knuffels, boeken en een tamboerijn om de ritseldans te dansen. Beer woont hier en 
speelt samen met zijn vriendjes Ree, Vos en Uil.  
 

Buitenspelen 

 
Met de onderbouwgroep spelen wij iedere dag buiten. Het is fijn als de kinderen zich ook voor buiten 
lekker warm aan kunnen kleden. Denkt u eraan om uw kind handschoenen, een sjaal en evt. muts mee te 
geven als dit nodig is. Alvast bedankt! 

 
 

Mededelingen  

 

 Aanstaande dinsdag zijn de kinderen vrij i.v.m. een studiedag.  
 

 

Belangrijke data 

 

Vakantierooster schooljaar 2019-2020  

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 

 

Studiedagen 

dinsdag 5 november 2019  

vrijdag 6 december 2019 (alleen voor SBO De Verrekijker)  

maandag 27 januari 2020  

donderdag 12 maart 2020  

 

 

 

 


