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PBS en Dalton 

De week na de herfstvakantie gaan we werken aan veiligheid: 

 Speel/werk op de daarvoor aangewezen plekken 

 Gebruik materialen op de geschikte plek 

 

De leerkrachten schenken de komende week extra aandacht aan energizers. 

 

De Dalton afspraken hebben te maken met zelfstandigheid en effectiviteit. 

 

Herfst 

Denken jullie aan het maken van herfst werkstukken? Ze mogen na 

de herfstvakantie worden ingeleverd voorzien van naam en groep. 

Je kunt een plaatsje in de hal zoeken om het werkstuk neer te zetten. 

 

Sinterklaas 

Donderdag 5 december vieren wij het sinterklaasfeest op school.  

Deze dag zijn alle leerlingen om 12.00 uur vrij.    

 

Afscheid nemen 

We zien dat veel ouders afscheid nemen van hun kinderen bij de voordeur 

(groep 4 t/m8). Dit gaat prima!  

De ouders van de groepen 2 en 3 willen we vragen bij de deur van de klas 

afscheid te nemen, dus niet meer naar binnen gaan. Het is goed voor kinderen 

om te leren zelfstandig de school en de klas binnen te lopen.  

De ouders van kinderen in groep 1 moeten zelf even kijken hoe ver hun kind is 

in het afscheid nemen.  

 

Staken 

6 november gaan we staken.  

Waarom staken we? 

Het is er op of er onder. Vakbonden en werkgevers 

eisten voor de zomer al een noodpakket van ruim 420 

miljoen euro voor het primair en voortgezet onderwijs. 

Dit als eerste stap naar een brede investering in het hele 

onderwijs. Maar tijdens de algemene politieke beschouwingen werd duidelijk dat dit 
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kabinet niets extra wil investeren in onderwijs. We hebben de investeringen echter keihard 

nodig om het lerarentekort aan te pakken. 

Op 6 november leggen we het werk neer. Maar ook tot die tijd laten we ons protest horen. 

Via social media. Op Facebook, Twitter en Instagram geven we zicht op de problemen in 

het onderwijs. We laten leraren, ouders, ondersteunend personeel en schoolleiders aan het 

woord over de problemen die zij iedere dag ervaren. Bijvoorbeeld het lerarentekort, de 

werkdruk, uitval, salarisverschillen en meer.  

 

Het doel van ons protest is het beïnvloeden van de politiek. Politici moeten voor ons gaan 

knokken voor meer investeringen in het onderwijs. Daarom moeten we onze boodschap 

brengen waar zij die het best zien: op hun eigen mobiele telefoon. Dáár kunnen we iedere 

dag opnieuw onze persoonlijke verhalen aan hen vertellen.  

 

Deze dag zijn de leerlingen vrij. Mocht u opvang nodig hebben dan kunt u contact 

opnemen met KOV Hebbes. Wellicht kunnen zij iets voor u betekenen. 

joost@kov-hebbes.nl 

 

Positieve sfeer op school 

De laatste weken zijn er veel leuke en leerzame activiteiten geweest op 

school.  Steeds meer zien we het spelend en bewegend leren terug op school. 

Ook het leren buiten een methode om gebeurt steeds meer. Uiteraard 

hebben deze lessen wel degelijk een doel!  

Een voorbeeld van een schooldag door de hele school heen: 

Een paar leerlingen van groep zijn bezig met klei. Het blijkt 

dat ze in het kader van het thema  “Maori’s”  bezig zijn een  

“Toi Moko”  te maken (een eeuwenoud getatoeëerd Maori-

hoofd). In de groep wordt het boek “expeditie  Toi Moko” 

gelezen. Alle leerlingen in de groep zijn lekker bezig met hun 

eigen werk. 

Buiten zijn de leerlingen van groep 3 bezig met een 

rekenles. Op het plein staan allerlei getallen. Ze moeten naar het juiste 

cijfer rennen op de getallen lijn.  Een les die je kunt doen in een werkboek 

op papier, maar ook lekker buiten op het plein!  

Ook de lees/spelling les was buiten op het plein. Je ziet allemaal vrolijke 

leerlingen die graag willen lezen en rekenen! 

De leerlingen van groep 5/6 gaan naar het park. Ze gaan bladeren zoeken. Dit lijkt 

gewoon een wandeling……maar het doel van de les is het leren 

kennen/herkennen van de verschillende bladvormen volgens de 

plantensleutel. Ook dit kun je doen in een werkboekje, maar het 

is veel leuker om dit buiten te doen! 

De leerlingen van groep 4 zijn bezig met een “kahoot”.   Ze zijn 

de stof van hun thema “lang geleden” aan het toetsen/herhalen. 

Voor de leerlingen een spel, voor de leerkracht een toets om te 

kijken wat de leerlingen hebben geleerd de afgelopen weken. 

 

 

 

 

 



Bij de groepen 1 en 2 wordt het boek “welkom thuis, bever” 

gelezen en besproken in het kader van de Kinderboekenweek. Het is een boek met veel 

moeilijke woorden! Ze weten wat een woud is, ze leren over het noorderlicht 

en over een honingraat. Ook weten 

de kinderen wat een bever, een 

dwergmuis, termieten en een 

wevervogel zijn (en ook waar ze 

wonen!) 

 

En nu ga ik al dit moois 

achterlaten……… 

Ik ga 6 weken rondreizen door 

Namibië, Botswana en Zimbabwe. Ik ga de 

ouders, leerlingen en mijn team missen!  

Maandag 2 december ben ik weer terug. Ik denk 

met veel mooie verhalen!  

 

Ik wens jullie allemaal een hele fijne  

herfstvakantie! 

 

En tot 2 december! 

 

Auto inbraken 

Er worden veel auto inbraken gepleegd in de wijk Twekkelerveld. Auto goed 

afsluiten dus en geen waardevolle spullen achterlaten! Ook niet als je even 

kort de kinderen naar school brengt. 

 

 

Agenda 

 

20 okt Gea Pereboom sabbatverlof  tot 1 dec 

21 okt Herfstvakantie 

28 okt Weer naar school 

28 okt Start wedstrijd herfst werkstuk maken 

31 okt Spreekuur IKC wijkcoach Paulusschool 08.30-10.15 uur 

6 nov Staken Leerlingen zijn dan vrij. 

7 nov Nationaal school ontbijt 

7 nov Einde van de wedstrijd herfst stukken maken 

18 nov Oudergesprekken 

28 nov Spreekuur IKC wijkcoach Paulusschool 08.30-10.15 uur 

2 dec Gea Pereboom aanwezig op school 

5 dec Sinterklaasfeest op school. Alle leerlingen om 12.00 uur vrij. 

6 dec Studiedag team. Alle leerlingen zijn vrij. 

 

 


