
 

 

Omleidingsroute 
 
Tot aan de kerstvakantie zal meer verkeer gebruik maken van de Hasseltweg door de omleidingsroute. Wij zullen 
erop toezien dat de leerlingen van groep 6 t/m 8 die gebruik maken van het plein aan de overkant veilig kunnen 
oversteken.  
 
Extra informatie over de omleidingsroute vindt u op www.oude-n18.nl  
 
 

Nieuwe papierschuur 
 
Zaterdag worden de bouwhekken geplaatst en zal er begonnen worden met het uithalen van de tegels rondom de 
nieuw te bouwen papierschuur. In week 48 zal er gestart worden met de opbouw. Dit betekent dat er beperkt 
ruimte is om uw kind(eren) op te wachten na schooltijd. De parkeerplaatsen naast de papierschuur kunnen hierdoor 
ook niet gebruikt worden de komende weken.  
 
Op zaterdag 10 december zal er nog één keer een papiercontainer aanwezig zijn. Tevens zal er op deze ochtend een 
kerstmarkt gehouden worden. De kerstmarkt is geopend van 10.00 - 13.00uur! 
Mocht u of iemand in uw omgeving nog iets leuks willen maken om te verkopen tijdens deze kerstmarkt, dan mag u 

een mail sturen naar: orhonesch@outlook.com                                                                    

 
 
 

Bewegend leren 
 
Als team zijn we bezig met de cursus bewegend leren. Recentelijk wetenschappelijk onderzoek toont aan dat je 
beter leert wanneer je beweegt. Het verbetert de concentratie, de leerlingen krijgen meer plezier in school en het 
geeft een positieve bijdrage aan het zelfbeeld. Maar bovenal: bewegen is gezond!  
Ons plein leent zich uitstekend voor bewegend leren.  
 
De cursus geeft, naast theorie, ook praktische tips en les ideeën om het bewegend leren nog meer te integreren in 
ons dagelijks lesgeven. In de praktijk betekent dit dat we meer activiteiten aan gaan bieden op het gebied van 
bewegend leren zowel binnen als buiten de klas. Voorbeelden hiervan zijn: zweedsloopspel, propjes dictee, schipper 
mag ik over varen met spellingswoorden. 
 

Versieren hal 
 
Wie van de ouders wil en kan ons helpen op vrijdag 9 december om 8.30 uur om de hal in 
kerstsfeer te brengen?  
Graag een berichtje naar j.siemes@keender.nl  

Kerstkaarten verkoop 
 
De kinderen hebben twee weken geleden een mooie kersttekening gemaakt. Deze tekeningen worden nu omgezet 

naar kerstkaarten. De verwachting is dat deze kerstkaarten volgende week binnenkomen, daarna kunnen de 

kinderen deze verkopen. Geld wat hiermee wordt binnengehaald is voor de papierschuur en/of vernieuwing van het 

buitenspeelmateriaal.  

 

Mobiele telefoons 
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Steeds vaker merken wij dat kinderen met de mobiele telefoon op school komen. Dit begrijpen wij volkomen 
wanneer er een berichtje naar ouders/oppas gestuurd moet worden over of een kind op school is aangekomen of 
wanneer het naar huis gaat. Echter merken wij ook dat de mobiele telefoon niet altijd op de juiste manier wordt 
gebruikt. Dit is dan ook de reden dat wij als team hebben besloten om de mobiele telefoon onder schooltijd in te 
leveren bij de leerkracht. De leerkracht bewaard deze op een veilige plek. Wij willen hiermee voorkomen dat 
kinderen onjuist gebruik maken van de mobiel of dat er foto's worden gedeeld zonder toestemming met alle 
gevolgen van dien. 
We zullen dit deze week ook met de kinderen bespreken. 
 

Schilders gezocht:     
 
Op korte termijn zijn wij opzoek naar handige ouders (opa's/oma's/buren) die willen helpen bij het schilderen van de 
papierschuur. Het gaat hierbij om de gevel die in de grondverf gezet moet worden en later ook moet worden 
afgelakt. De gevel wordt in de grondverf gezet bij de werkplaats van de aannemer.  
Kom jij ons helpen?  
Handige schilders mogen zich aanmelden bij Björn ter Huurne: bjornterhuurne@gmail.com 

Groen gezocht 
 
Voor de kerstmarkt op school gaat groep 5/6 kerstbakjes maken. Hiervoor zijn we op zoek naar groen. Denkt u 
hierbij aan dennentakjes, hulstbladeren/besjes of klimopblad.  
 
Wij gaan deze kerstbakjes op 9 december maken. Het zou fijn zijn dat het groen voor die tijd gebracht wordt.  
Heb je groen voor ons? Doe dan even een mailtje naar d.terharkel@keender.nl, zodat we op 9 december weten of er 
genoeg is.  

Ouderraad  
 
De ouderraad is een groep enthousiaste ouders die ongeveer 4x per jaar samen komen om activiteiten voor kinderen 
en ouders organiseren. Denk hierbij aan: de vossenjacht, sinterklaas, kerst enz.  
Aan het eind van het jaar zullen we afscheid nemen van twee ouders, dus zijn wij opzoek naar nieuwe aanwas die 
onze groep zouden willen komen vergezellen. Mocht je enthousiast worden: orhonesch@outlook.com  

Agenda 
 
 
23 november:                Juf Ellen is terug op school! 
25 november:                Laatste werkdag juf Ali 
5 december:                   Sinterklaas op school de kinderen zijn deze dag om 12.00 uur vrij! 
10 december:                 Oud papier en kerstmarkt op school 
22 december:                 Kerstviering 
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