
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiedag 12 november terugblik 

Vorige week maandag heeft het team een 

studiedag gehad. Wij hebben met elkaar de pijlers 

van ons onderwijs onderzocht: waar komen wij 

vandaan, waar staan wij nu, waar willen wij over 5 

jaar staan? Dit hebben wij omgezet in kleine 

stapjes, the next steps. Andy en Tom hebben door 

middel van schetsen een verslag gemaakt van de 

middag. Dit leverde een mooie prent op die wij een 

centrale plek in de teamkamer hebben gegeven. De 

prent staat symbool voor de koers die wij als team 

hebben ingezet richting het visueel maken van 

(kind) doelstellingen. 

 

Mad Science 

De show van Mad Science als afsluiting van het 

project Energie was een groot succes. Er zijn veel 

kinderen enthousiast geraakt voor energie, 

electiciteit en techniek. In januari kunnen er 

naschoolse lessen gevolgd worden. U kunt zich 

opgeven op de website van Mad Science en in 

school liggen nog extra folders die u mee kunt 

nemen. 

 

Oudergesprekken 

Aanstaande donderdag zijn er in alle groepen 

oudergesprekken. U heeft daarvoor een uitnodiging 

ontvangen via Parro en u kon zich ook inschrijven 

via Parro. Leverde dit problemen op of heeft u zich 

nog niet ingeschreven? Neem dan contact op met 

de stamgroepleider. 
 

Even voorstellen: 

Dag ouders en verzorgers, 

Mijn naam is Harry van der Valk en ik ben 21 jaar 

jong! Momenteel volg ik de opleiding Pabo op de 

Katholieke Pabo Zwolle en zit in mijn derde 

leerjaar. Voor mijn studie woon ik in Zwolle maar ik 

kom uit Apeldoorn. Vanaf het begin van het 

schooljaar loop ik elke donderdagmorgen stage bij 

de Fazanten onder begeleiding van juf Gea. In de 

middagen ben ik te vinden in de bovenbouw bij juf 

Kirsten.  

Ik zal blijven tot het begin van januari daarna hoop 

ik een nieuw avontuur te kunnen starten als 

meester Harry in de Verenigde Staten. Naast mijn 

stage ben ik erg sportief. Ik ben vaak te vinden op 

het honkbalveld van de Blue Hawks in Zwolle en op 

de green van de golfclub. Mocht u vragen hebben, 

stel ze gerust!  

Groeten Harry 
 

Bijeenkomst stamgroepouders 

Alle stamgroepouders zullen deze week een verslag 

ontvangen van de bijeenkomst van afgelopen 

week. Wij hebben met elkaar van gedachten 

gewisseld over de rol van de stamgroepouder en 

hoe er op verschillende manieren invulling aan 

gegeven wordt. Het was een zinvolle bijeenkomst 

met veel inspiratie. 

 

Kanjertraining TSO medewerkers 

Afgelopen week is er een bijeenkomst geweest 

voor de TSO medewerkers, o.l.v. Marielle Seinen. 

Daar zijn goede gesprekken uit voortgekomen (Heb 

jij zelf altijd de witte pet op? Wat doe je met een 

kind dat zogezegd de zwarte pet draagt?) en een 

herleving van afspraken. Bovendien is besloten om 

op de ramen, van buiten goed zichtbaar, de 

Kanjerafspraken te hangen: mocht er een conflict 

zijn, dan kan de TSO medewerker met het kind(-

eren) naar de Kanjer afsprakenposter lopen en 

samen de situatie bespreken. 

 

Luizenpluizen 

Dit keer is de school luizenvrij verklaard. Echter, 

blijft u wel alert: regenachtige herfstdagen leveren 

heerlijke broeiplekken op voor hoofdluizen. Blijf uw 

kind(-eren) daarom controleren op hoofdluizen. 
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Herinnering betaling kosten 

Vandaag krijgen de ouders/verzorgers die  

de kosten voor de ouderbijdrage en kamp/ 

excursie nog niet betaald hebben een  

aanmaning me naar huis. 

 

Sinterklaasfeest 

Wat ziet de school er feestelijk uit! Vele  

ouders staken de handen uit de mouwen  

om een fijne Sintsfeer te creëren. Op woens- 

dag 5 december (tot 12.30 uur) zal  

Sinterklaas onze school met een bezoek  

vereren. Wij verwachten de Sint stipt om  

8.30 uur. We zien dan ook graag alle kinderen 

al om 8.20 uur op het schoolplein. De  

stamgroepleid(st)ers wachten daar samen  

met de kinderen en hopelijk met vele ouders  

op de Goedheiligman. Het Sinterklaasfeest  

is om 12.30 uur afgelopen. 
 
 
 

    

    

    

Agenda 

November 

Donderdag 22 

november 

Oudergesprekken groepen 1-8 ( 

alleen ouders/verzorgers) 

Vrijdag 30 

november 

Weeksluiting Vlinders/Dassen 

December 

Zondag 2 

december 

1
e
 Advent 

Maandag 3 

december 

Weekopening Vossen 

Dinsdag 4 

december 

Jenapraat 

Woensdag 5 

december 

Sinterklaasviering, kinderen om 

12.30 uur vrij 

Zondag 9 

december 

2
e
 Advent 

Maandag 10 

december 

Weekopening Kerst 

Zondag 16 

december 

3
e
 Advent 

Dinsdag 18 

december 

Jenapraat 

Donderdag 20 

december 

Kerstviering 

Vrijdag 21 

december 

Middag vrij 

Ma. 24 dec. t/m 6 

jan. 

Kerstvakantie 

 
 


