
 

 

 

 

 

  

Sinterklaas  

Sinterklaas heeft aangegeven dat hij ook dit jaar graag weer op 

onze school wil langskomen op 5 december. U bent van harte 

uitgenodigd om te komen kijken bij zijn aankomst om 8.30 uur op 

het schoolplein. Wilt u dan plaats nemen tegen de bosrand zodat 

alle kinderen de Sint en zijn Pieten ook goed kunnen zien? Alvast 

bedankt.  

De kinderen hoeven deze dag geen fruittas mee naar school. Zij krijgen iets te drinken 

met wat lekkers erbij. Wel eten voor de lunch. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 

hebben hard gewerkt aan een mooie surprise voor het sinterklaasfeest. I.v.m. het 

weekend hebben wij geen surprise tentoonstelling, maar mogen de leerlingen op 

maandag 5 december  8.00-8.20 in de klas brengen.  Graag de naam voor het lootje op 

de onderkant en bij voorkeur een plastic zak om de surprise.  

 

Kerst  

Om alvast te noteren in de agenda: op woensdag 21 december 

vindt er een gezellige kerstwandeling plaats rondom ons  

gebouw. Hiervoor krijgen jullie nog een uitnodiging. Er zullen 

 vier tijdvakken zijn. Het eerste tijdvak is om 17.00 uur. In  

totaal duurt de kerstwandeling een klein uur. In welk tijdvak je  

als gezin bent uitgenodigd, staat tegen die tijd op de  

uitnodiging. Voor de kerstwandeling hebben we schone  
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glazen potjes nodig voor de versiering. Helpen jullie mee om deze te 

sparen? Je kunt ze inleveren bij juf of meester. We zijn nog op zoek 

naar mensen die ons willen helpen bij het opruimen van de 

kerstversiering. Dit vindt plaats op vrijdag 23 december onder 

schooltijd. Je kunt je hiervoor aanmelden via Parro bij agenda-items. 

 

 
Algemeen 

GGD controle 

Jaarlijks krijgen wij controles van de GGD.  Vaak komt er een medewerker van de 

GGD onaangekondigd aan de deur. Zij controleren of wij werken volgens ons beleid 

en de werkplannen, of de medewerkers in het bezit zijn van de juiste diploma’s, de 

kind ratio, en observeren het pedagogisch klimaat op de groepen. 

Enkele weken geleden kregen wij een GGD controle en hiervan wordt een 

inspectierapport gemaakt. Het rapport bevat 18 pagina’s, maar ik wil graag een stukje 

delen met jullie als ouder omdat ik trots ben op alle pedagogisch medewerkers die zich 

dagelijks met hart en ziel inzetten voor al onze kinderen. 

Persoonlijke competentie 

Kinderen hebben de mogelijkheid om ervaringen op te doen dankzij de groep, 

spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting  

Vandaag was er een kleine groep op de opvang. Ze hebben met brooddeeg dinobotten 

gemaakt en dat ligt buiten in de zon te drogen. Een aantal kinderen werkt nog de 

laatste restjes brooddeeg weg en knutselt daar nog wat botten van. Ondertussen zijn de 

andere kinnen aan het skelteren, spelen of voetballen. Wanneer een spelletje wat uit de 

hand dreigt te lopen (van hoogte in een bult bladeren springen) maakt de 

beroepskracht duidelijke afspraken met de kinderen en ziet ze erop toe dat de kinderen 

zich aan deze afspraken houden. Uiteindelijk zijn de kinderen met de blaadjes aan het 

gooien en vermaken ze zich prima.  



Sociale competentie  

De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie  

De kinderen kwamen er onderling niet helemaal uit wie nu wanneer op de skelter 

mocht. Met een eenvoudige afspraak en een timer lost de beroepskracht dit op. Ze 

betrekt de kinderen bij het overleg en pas wanneer de kinderen akkoord zijn gaat de 

afspraak 'in'.  

 

Overdracht van normen en waarden  

Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast  

De beroepskracht moet ingrijpen bij een spelletje wat toch wat wild gaat. De kinderen 

vinden dat in het begin lastig en zoeken de grens op. De beroepskracht vindt het echt 

te gevaarlijk en spreekt de kinderen er nogmaals op aan. Daarna verloopt het spel 

veilig en hebben de kinderen veel plezier samen.  

 

Conclusie:  

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. Uit de pedagogische 

observatie is gebleken dat de beroepskrachten tijdens het onderzoek handelen volgens 

het pedagogisch beleidsplan en aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van de 

kinderen. 

 

Baby/dreumesgroep 

Hop, hop, hop.. paardje van Sinterklaas in galop. De kinderen hebben met veel plezier 

geschommeld in ons schommelpaard. Daarnaast is Sinterklaas nog langs geweest om 

wat lekkers in alle schoentjes te stoppen. Ook was er een ongelukje gebeurd. 

Sinterklaas had per ongeluk zijn baard afgeschoren. Gelukkig wilden de baby’s wel 

een nieuwe baard van scheerschuim maken, lekker smeren met de handjes.  

  

 

Peutergroep 

We hebben deze week weer veel leuke dingen gedaan met elkaar! Zo mochten de 

kinderen pepernoten maken. Kleine stukjes rollen tot een echte pepernoot. Daarna nog 



even in de oven en lekker opeten. Ook moest Sinterklaas nog een mooie baard krijgen. 

Dit deden wij met scheerschuim. Hoe voelt dat? En ruikt het ook lekker?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BSO 

Vind jij alle woorden? Kan jij met alle overige letters een woord maken?  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


