
   
 

 

                   

 

                                                                                                                                                                

AGENDA  December 2022 

                
                                                                                                         Jarig! 

1  Kind-oudergesprekken Milou gr. 3-4 

2  Men. Onno 25 jaar in het 
onderwijs! 

 

3   

4    

5  Sint op school!  

6  Studiedag, de kinderen zijn vrij!  

7  Sees gr.6 

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15  GMR vergadering  

16  Viering groep 6  

17    



   
 

 

18    

19   Ries gr. 4-5 

20  Sint komt in Esch! ( Jan gr. 6 

21    

22  Kerstviering op school, info volgt.  

23 Studiedag, de kinderen zijn vrij! Liz gr. 8 

24    

25   Madée gr.1-2 

26    

27    

28   

29    

30   Thijm gr. 8 

31 Oudjaarsdag!  

 

We starten weer op 9 januari! 

BERICHTJE VAN ANNELIES                                            
De decembermaand breekt weer aan! Een gezellige maand vol met festiviteiten. De oudervereniging helpt 
ons waar kan om alle festiviteiten weer tot een succes te maken.  Dank je wel daarvoor! 
Op 22 december zullen we het kerstfeest vieren in de avonduren wanneer het al donker is! De kinderen 
mogen dus iets later naar bed.  Op 23 december mogen ze lekker uitslapen, wanneer wij nog een 
studiedag hebben.  Na deze studiedag gaat het team ook een heerlijke en welverdiende kerstvakantie in. 
 
We hopen jullie op 9 januari weer te zien op school! 

                                                                                             
         

ZWANGERSCHAPSVERLOF  THIJSKE 

Op 8 december zal Thijske voorlopig haar laatste werkdag hebben voordat zij gaat genieten van 

een welverdiend zwangerschapsverlof! We wensen haar een fijne tijd toe en we wachten met 

spanning af wanneer haar kindje geboren zal worden (ergens begin Januari). 



   
 

 

Manon neemt haar taken over op maandag, dinsdag en woensdag. Wendelien neemt de taken 

van Manon over en zal de leerlingbegeleiding op zich nemen. Zij is aanwezig op maandag, 

donderdag en vrijdag. 

 

Thijske zal na de meivakantie weer starten. 

                                                                                                            
 

JUBILEUM ONNO 

Op 2 december is het exact 25 jaar geleden dat men. Onno gestart is in het onderwijs. Gefeliciteerd! 

Hij zal dit op 23 december samen met het team vieren. Op een later moment in het jaar viert hij dit 

met zijn groep.  Proficiat Onno! 

 
 

JEELO 

We werken op dit moment aan het thema “omgaan met geld”. We zijn schoolbreed gestart met een 

“duurzame” boekenruilmarkt en we eindigen in kerstsferen.  Groep 7 en 8 organiseren een kerstmarkt 

waar ze zelfbedachte producten verkopen voor het goede doel.  Met een “bedrijfsplan” en een 

begroting hebben ze een lening afgesloten bij mij (Annelies) waarbij ze me moesten overtuigen en 

laten zien hoe ze deze lening kunnen terugbetalen. Ik reken geen rente! In Januari starten we met 

Jeelo-project 3: leren van personen van vroeger, waarbij we de geschiedenis induiken. 

 

. 

SINT EN KERST 



   
 

 

Van de werkgroep Sinterklaas;  

We zitten lekker met z’n allen in de Sint sfeer en zijn druk bezig met de laatste voorbereidingen voor 

het sinterklaasfeest op school.  

Wat fijn dat het dit jaar eindelijk weer “gewoon” door kan gaan! 

We hebben Sinterklaas en de pieten uitgenodigd op maandagochtend 5 december. Nu maar hopen 

dat ze komen... 

Eerst gaan de kinderen deze dag gewoon naar hun eigen klas. 

Daarna gaan we samen met alle groepen en het Berenhuis naar buiten en wachten we op hun komst. 

Dit zal deze keer weer buiten op het voorste schoolplein zijn. Hierbij bent u ook van harte welkom! 

Daarna gaan alle kinderen weer naar binnen. De groepen 1 t/m 5 gaan om de beurt naar Sint op het 

podium en hopen hun groepscadeau te krijgen en hem en zijn pieten te verassen met wat gezellige 

liedjes/dansjes. Daarna hebben ze een Sintprogramma.  

De groepen 6 t/m 8 hebben deze dag ook een gezellig Sintprogramma en hebben in de ochtend en/of 

in de middag surprise.  

Woensdag 7 december mogen de kinderen van groep 1 t/m 5 een Sint cadeautje meenemen (wat past 

in een rugzak) om te laten zien en/of mee te spelen. Geweren/pistolen zijn niet welkom.  

Wij wensen jullie allemaal een heel gezellige sinterklaastijd! 

 

 

WERKGROEP GEZONDE SCHOOL: TRAKTATIEBELEID 
Vorig schooljaar hebben we een korte enquête afgenomen bij jullie als ouders, waarbij we onder 

andere gevraagd hebben naar uw mening over traktaties in de school. Veel wisselende meningen zijn 

er toen geuit. Een werkgroep met ouders (waar iedereen zich voor had kunnen aanmelden) is 

opgericht en we hebben het hoofdstuk traktatiebeleid onder de loep genomen (zie verloop van dit 

proces als korte samenvatting beschreven in nieuwsbrief september).   

 

Na zorgvuldig overleg met de werkgroep gezonde school, ons team en de MR zijn we gekomen tot 

het besluit om over te gaan op: traktatiepotten! Hierbij verzorgt de school i.s.m. de werkgroep 

gezonde school, de traktatie en is er een eenduidig beleid. Trakteren kan nog steeds! Is voor iedereen 

gelijk! En wij maken er als school een feestje van. 

Vervolgens zijn er veel tegengeluiden op dit besluit gekomen. De werkgroep heeft toen besloten dit 

besluit even uit te stellen. Hierbij heeft de school in nieuwsbrieven en schoolberichten uitgedragen dan 

wel te willen dat een traktatie gezond is (nieuwsbrief september). Helaas zien we steeds meer 

ongezonde traktaties de school binnen komen.  

Hier maken wij ons zorgen over, omdat wij als school een maatschappelijke taak hebben. Een aantal 

jaren geleden hebben we weloverwogen de keuze gemaakt om het vignet gezonde school te behalen. 

Hier staan wij nog steeds achter. Als school hebben we een adviserende rol en voorbeeldfunctie. We 

dragen samen met jullie de verantwoordelijkheid om kinderen bewust te maken van gezonde voeding. 

 

Dit maakt dat wij nu besloten hebben om met ingang van 1 januari het traktatiebeleid met 

traktatiepotten in werking te laten gaan.  

 

Concreet betekent dit: 

- Er komt een mooi dienblad met een aantal traktatiepotten. Deze worden aangeleverd door de 

werkgroep gezonde school. In deze potten zitten kleine en lekkere traktaties, liefst laag in 



   
 

 

suiker en ongezonde vetten. Hiermee houden we rekening met allergieën, diëten en 

geloofsovertuigingen.  

- Wanneer een leerling jarig is, haalt de leerling het dienblad uit de teamkamer. De hele klas 

mag een traktatie kiezen. 

- In de groep is er aandacht voor de leerling en het feest!! Leerkrachten maken een speciaal 

moment van, waarbij de leerling centraal staat.  

- De werkgroep gezonde school zorgt voor voldoende traktaties en vult aan.  

- Traktaties van thuis worden niet geaccepteerd. 

 

Hiermee maakt de school zich ook verantwoordelijk op het thema: kansengelijkheid: ieder kind de 

mogelijkheid geven om te kunnen trakteren, zonder dat hier grote verschillen in zitten. Zeker nu alles 

duurder wordt, voelt de school zich geroepen om hier een steentje in bij te dragen.  

Daarnaast volgen wij op deze manier het beleid op wat ook door het Berenhuis wordt uitgedragen. 

Zeker nu wij in de toekomst meer gaan samenwerken richting een IKC (Integraal Kind Centrum) zien 

wij de mogelijkheden ons beleid eenduidig te maken.  

 

We begrijpen dat dit besluit voor veel ouders nu wellicht snel komt. Daarom zal de school tot het 

einde van het schooljaar de kosten op zich nemen. In het nieuwe schooljaar wordt dan een vrijwillige 

bijdrage gevraagd. Natuurlijk zullen we de jarige job volop in het zonnetje zetten op die dag in de klas. 

 

Ouders die een kind hebben met allergieën of dieetwensen die zich zorgen maken kunnen zich 

melden bij de werkgroep.  

 

We hopen dat jullie net als wij “een gezonde leefstijl” voor onze kinderen omarmen en uitdragen. 

 

Namens de werkgroep Gezonde school, 

Annelies 

 

PLG SOCIAAL EMOTIONELE ONTWIKKELING 
Dit jaar staat er in ons jaarplan om de werkwijze omtrent ons sociaal emotioneel leren onder de loep 

te nemen. Hiervoor is een PLG (professionele leer-gemeenschap) opgezet, waarin leerkrachten 

samenwerken om hierin juiste keuzes te maken. Het is een klein praktijkgericht onderzoek waarna 

weloverwogen keuzes gemaakt kunnen worden. Het doel is: komen tot een nieuwe methode/ 

methodiek waarbij we ook ons volgsysteem ‘sociaal emotioneel leren’ mee willen nemen. 

Zo’n onderzoek bestaat uit verschillende fases (oriëntatiefase – planningsfase – actiefase – 

beslissingsfase – evaluatiefase). De afgelopen periode zijn de oriëntatie- en planningsfase al afgerond 

en gaan we nu na een eerste schifting methodes en methodieken echt uitproberen. Hiermee komen 

we in de actiefase. 

WERKGROEP GEZONDE SCHOOL - WELBEVINDEN 
Zoals hierboven benoemd is de school drukdoende om een nieuwe methode sociaal emotionele 

ontwikkeling te kiezen. 

Ook hierbij betrekken we graag ouders. Dit kan in de werkgroep gezonde school, want ‘de gezonde 

school’ staat niet alleen voor voeding, maar ook een gezonde sociale omgeving. 

Momenteel zitten er 3 deelnemers in onze werkgroep die affiniteit hebben met dit onderwerp. Omdat 

we het graag breed dragen, zijn er nog 2 plekken over waar een ouder in kan participeren.  

Mocht u interesse hebben om mee te denken over de ontwikkelingen binnen sociaal emotioneel leren, 

dan is het wellicht een interessante werkgroep voor u! 
 

Wat verwachten wij van een ouder in deze werkgroep:  

- Aanwezigheid bij bijeenkomsten (gemiddeld 1 keer per 2 maanden, vaak op woensdag) 

(de eerstvolgende bijeenkomst staat gepland op woensdagmiddag 18 januari om 15:00 uur) 



   
 

 

- Participatie in de groepsapp via Parro 

- Een meedenkende, adviserende rol richting de school 

- Doorlezen van stukken die evt aangedragen worden 

- Ondernemen van acties die uit de bijeenkomsten komen 

- Open houding, kijkend naar: wat betekent dit voor: school, ouder, kind, gemeenschap. 

 

Mocht u zich aan willen melden voor de werkgroep, stuur dan een mailtje naar:  

Annelies Jacobs (a.jacobs@cadansprimair.nl ) 

Mochten er meerdere aanmeldingen zijn, kijken we eerste naar een goede verdeling omtrent 

betrokken ouders vanuit de onderbouw-middenbouw-bovenbouw. 

 
 
 

CARNAVAL 

Het lijkt nu nog ver weg maar na de feestelijkheden van December staat Carnaval alweer snel voor de 

deur. 

We hebben binnen onze school weer een aantal hoogheden rondlopen:                                                                                       

Uit groep 8: Vesper is prinses Carnaval, Mabel is Adjudant, Katie is de ceremoniemeester en Sim is de 

side-kikker.  Gefeliciteerd! 

 
De hoogheden                                     De raad van 12 en de hoogheden en niet te vergeten: 

 

 
 

Onze dansmariekes! 

Laat het feest maar beginnen! 

 

mailto:a.jacobs@cadansprimair.nl


   
 

 

  



   
 

 

                                                        

 

  



   
 

 

NIEUWS VANUIT HET BERENHUIS 
 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 


