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In het zonnetje 

   
   In het zonnetje 
 
De afgelopen jaren hebben vele moeders of andere betrokkenen ons en u geholpen met het 
draaien van de Tussenschoolse opvang. Deze moeders zorgden ervoor dat uw kind kon 

ontspannen en lekker even rustig een broodje kon eten. Nu wij definitief over zijn gegaan 
naar het Continu rooster, gaan wij afscheid nemen van deze betrokken moeders. We willen al 

deze moeders graag in het zonnetje zetten; heel veel dank Nanda Loeve, Anne Mulder, 
Natitsia Vinkes en Jantina Van der Weide…en alle anderen die de jaren ervoor deze taak op 
zich hebben genomen! 

 

Activiteiten in Coronatijd 
 

Zoals al eerder is aangegeven, is binnen Stichting Talent besloten om excursies en gastlessen 

tot nader orde te schrappen. Vooralsnog houden we daarvoor eind december aan. Activiteiten 
binnen school kunnen we wel laten plaatsvinden, maar uiteraard Corona-proof. Dit betreft 
natuurlijk het sinterklaasfeest en de kerstviering. Samen met de ouderraad bezinnen we ons 

hierop. Voor ons staat wel voorop dat de kinderen van beide activiteiten volop moeten 
kunnen genieten. 

 

  Medezeggenschapsraad 
 

Door de Corona-maatregelen merken we dat we elkaar minder spreken. Uiteraard vinden wij 

dit jammer. Graag willen we als Medezeggenschapsraad u erop attenderen dat we voor 
vragen en opmerkingen altijd bereikbaar zijn via: mr-kievitshoek@talentwesterveld.nl  
  

Belangrijke data:  
30 Oktober   Groep3/4 en 5/6 bezoek zeemuseum Miramar GAAT NIET DOOR 

3 November  Studiemiddag Kanjertraining. Alle leerlingen vanaf 12:00 uur vrij 

16 November  Oud papier 

18 November  Groep7/8 bezoek zeemuseum Miramar GAAT NIET DOOR 

4   December   Sinterklaasviering met Surprise kijk- moment 

14 December  Oud Papier 

17 December  Kerstviering 
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Juf Nienke en Siem 

  

Juf Nienke is op 16 Oktober bevallen van een gezonde zoon, Siem. Het gaat goed met Nienke 

en ze geniet volop van haar (k)raamweken. Teun is trotse broer zoals u kunt zien. We 

wensen Nienke en Sjoerd veel geluk toe.   

 

Oud-papier ophalen in 2021, u bent toch ook weer van de partij? 

Waarschijnlijk bent u ervan op de hoogte dat de ouderraad van onze school, samen met 
andere oud-papierinzamelaars, met de gemeente in gesprek zijn over de inzameling van het 
oud-papier. Als ouderraad onderstrepen wij bij herhaling hoe belangrijk deze inkomsten voor 
onze school zijn. Afgelopen jaar brachten de acties nog ruim € 3000 in de kas van de 

ouderraad. Het mag duidelijk zijn dat wij het inzamelen van oud-papier nog vele jaren voort 
willen zetten. We zijn dan ook druk bezig om ook in 2021 weer maandelijks een 

inzamelingsactie te plannen. Natuurlijk hebben we daar wel jullie hulp bij nodig. Daarom 
krijgt uw oudste kind deze week een opgavestrookje mee. We gaan ervan uit dat er vanuit 

ieder gezin 2x per jaar iemand helpt bij de acties, zodat we ons samen inzetten voor het 
plezier van alle kinderen. De opbrengst van oud-papier wordt immers ingezet voor het 
bekostigen van de extra activiteiten die het onderwijs op onze school nóg mooier maken. 

Graag zien we de ingevulde strookjes uiterlijk vrijdag 13 november weer terug op school. 
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Schoolfruit 

Vanaf 11 november starten we weer met het schoolfruit. Op woensdag, 
donderdag en vrijdag krijgen de kinderen in de pauze op school een stukje 

fruit. Met EU-Schoolfruit ontvangen scholen 20 weken gratis groente en 
fruit voor alle leerlingen. Dit stimuleert kinderen samen groente en fruit te 

eten in de klas! Op die dagen hoeven de kinderen dus geen fruit mee te 
nemen naar school. 

Prikbord 

Doe jij ook mee aan de Jerusalema-Challenge?! 
 

Wil jij ook graag het dansje van de Jerusalema challenge leren, wat momenteel heel populair 
is in heel Nederland onder jong en oud? De dans staat voor saamhorigheid en verbinding in 

deze tijd van Corona. ‘Dans en Energie’ uit Dwingeloo heeft een instructievideo gemaakt 
waarin de pasjes worden uitgelegd en op de muziek worden uitgevoerd. Zie 
op www.dansenenergie.nl of op https://youtu.be/1J0lq0wedpw . Ga lekker aan de slag en ga 

oefenen, alleen, met je ouders of met je broer of zus. Je kunt een filmpje maken van 
jouw/jullie uitvoering en dit sturen naar: beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl Wij maken 

er dan een leuke compilatie van die we online zetten op de website, Facebook-, Instagram- 
en Twitter-pagina van de Beweegcoaches. Hartstikke leuk toch?! Groetjes Tim Jansen, 
Beweegcoach gemeente Westerveld 
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