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Nieuws uit het team 

Vervanging in de bovenbouw 

Volgende week zal juf Lian 2 dagen in de bovenbouwklas zijn. 

Op maandag 28 november voor juf Ilse i.v.m. studiedag. Op 

vrijdag 2 december voor juf Jonna i.v.m. haar kanjertraining. 

 

Mediaweek 

Wij zijn nu over de helft met onze projectweek over media. 

We hebben al een aantal mensen op bezoek gehad die ons 

het een en ander hebben uitgelegd over media. Denise 

Dekens (moeder van Claire) heeft ons geleerd hoe artikelen 

en interviews in elkaar zitten en wat dit ter voorbereiding van 

ons vraagt. Ook heeft ze aan de leerlingen uitgelegd welke 

personen er belangrijk zijn bij het maken van een krant. Zo 

komt er op onze school ook een heuse eindredactie. Inmiddels 

wordt er al hard gewerkt aan artikelen, interessante weetjes 

en zijn er al diverse mensen geïnterviewd. 

Liesbeth van der Garde is uit komen leggen hoe je goede 

foto’s kan maken en waar je op moet letten bij het maken van 

foto’s. 

Bureau Halt is voor groep 8 langs geweest om een les te 

geven over veilig internetten en internetpesten. 

Maandagmiddag hebben we een heuse vlogger op bezoek 

gehad. Hij heeft de leerlingen van groep 4 t/m 8 geleerd hoe 

ze moeten vloggen en wat je hierbij ter voorbereiding moet 

doen. De middenbouw is al druk aan de slag gegaan om eigen 

vlogs te maken. 

De mediaweek zal afgesloten worden met een bezoek aan 

een drukkerij a.s. vrijdag. 

Zodra onze schoolkrant door de eindredactie is goedgekeurd, 

zal deze worden uitgegeven en zal u hem van ons ontvangen. 

 

 

Facebook  
 

 

Website  
  

  

 

Agenda 

 

23 november 

Drempelonderzoek 

 groep 8. 

 

28 november juf Ilse 

studieverlof, juf Lian 

vervangt. 

 

28 november 

Ateliers Sinterklaas. 

 

1 december 

maandopening BB. 

 

1 december schoen 

zetten. 

 

2 december juf 

Jonna 

Kanjertraining, juf 

Lian vervangt. 

 

5 december Sint op 

school 

 

Aanwezigheid 

Petra: 

Juf Petra is 
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Schoen zetten 

Donderdag 1 december mogen alle leerlingen van school hun 

schoen zetten. 

Zorg dat uw kind 1 schoen/slof meeneemt, graag voorzien van 

naam (eventueel met een sticker). 

Mocht uw kind een mooie tekening in de schoen willen 

stoppen, mag dit natuurlijk. 

  

Sinterklaas 

Maandag 5 december is het zover: Sinterklaas komt naar Den 

Biekûrf. 

Om 8.20u gaan de deuren open om de surprises van de 

bovenbouw in de klas te komen zetten. 

Ze worden afgedekt in de klas gezet, zodat niemand weet van 

wie wat is. Verder blijven de deuren gesloten. We verwachten 

iedereen om 8.30u buiten voor de school. 

Hier zullen we Sinterklaas opwachten, die ons zal bezoeken. 

Zodra hij er is, zullen wij het sinterklaasfeest alleen met de 

kinderen binnen voortzetten. U bent als ouder dus welkom om 

de aankomst van de sinterklaas mee te bekijken, maar daarna 

zullen wij in de school het met de leerlingen verder gaan 

vieren. 

Deze dag hoeven de leerlingen geen fruit of drinken mee te 

nemen. Hiervoor wordt gezorgd. 

De kinderen mogen deze dag in hun pyjama, huispak of 

onesie naar school. 

In de middag zullen we film gaan kijken of spelletjes spelen. 

De leerlingen hoeven hiervoor niks mee te nemen. We zullen 

spelen met het speelgoed wat de kinderen die dag gehad 

hebben of wat we al op school hebben. 

 

aanwezig op 

dinsdagmiddag en 

donderdag ochtend. 

  

Sanne: 

Wanneer juf Sanne 

aanwezig is kunt u 

vinden op het white 

board in de IB-

kamer. 

 

 

 

 

Jarig 

 

Op woensdag 30 

november is 

Nurah jarig! 

  

 

...van harte 

gefeliciteerd 

namens ons 

allemaal! 

 

 



 

 

Gymschoenen kleuters 

Helaas kunnen we met de kleuters niet elke meer naar buiten. 

Het weer is regelmatig te slecht om lekker buiten te kunnen 

spelen. 

Voor ons is het dan heel prettig als de gymschoenen die op 

donderdag tijdens de gymles gedragen op de plankjes bij de 

kapstok staan. (graag voorzien van naam) 

Op donderdag nemen we ze dan mee naar de gym en zetten 

ze daarna weer terug op de plankjes zodat we ze tijdens het 

gymmen op school aan kunnen doen bij de kinderen. 

  

Ophalen kleuters 

Regelmatig zien we dat kinderen als de school uitgaat 

opgewacht worden aan de straatkant of bij de parkeerplaats.  

Dit zorgt voor gevaarlijke situaties. Wij verzoeken u dan ook 

om bij de poort van de kleuteringang uw kind op te wachten. 

Dit is voor ons ook overzichtelijker zodat we kunnen zien we 

er al zijn opgehaald. 

Samen gaan we voor veiligheid! 

  

Notulen leerlingenraad 17 november 2016 

 De leerlingenraad gaat zich vandaag voorstellen in 

alle klassen  

 Jissia en Nienke maken de ideeën box en plaatsen 

die in de hal  

 Vraag om de klokjes aan te vullen in de bovenbouw. 

 

 

Klasse(n)-nieuws 

   

 

Klik hier voor het 

nieuws van de 

onderbouw. 

 

 

Klik hier voor het 

nieuws van de 

bovenbouw. 

 

 

 

 

Het volgende 

Gegons 

verschijnt op... 
   

woensdag 7 

december 
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Juf Petra neemt dit mee naar de teamvergadering.  

 De leerlingenraad zou graag in het voorjaar een 

aquarium voor kikkervisjes willen inrichten. Zij 

bespreken dit met de leerkrachten.  

 Verder hebben zij het idee om gekoppeld aan het 

goede doel van dit schooljaar een excursie te plannen 

naar stichting dierenlot.  

 Juf Petra bespreekt dit ook in de teamvergadering   

Uitnodiging Koffieochtend vrijdag 20 januari 

2017  

Vrijdag 20 januari staat de koffieochtend gepland. We starten 

om 8.45 uur in de hal. De koffieochtend duurt tot ongeveer 

10.00 uur. 

  

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

 8.45 uur welkom door Petra  

 8.45 uur Sanne (IB) geeft informatie over het 

drempelonderzoek en de Cito eindtoets  

 9.05 uur Sanne (IB) geeft informatie over de scholing 

die het team volgt mbt spellingsonderwijs en hoe de 

opgedane kennis ingezet wordt tijdens de 

spellinglessen  

 9.30 uur Liesbeth ( van de Henri Dunantschool) geeft 

informatie over beelddenken  

 10.00 uur de MR van Den Biekurf maakt van de 

gelegenheid gebruik om informatie over de MR te 

geven en te horen wat er leeft onder haar achterban.  

De naam van de ochtend zegt het al…..de koffie staat klaar. 

We hopen veel ouders te ontmoeten! 



  

 

Bezoek Sinterklaashuis 

Afgelopen dinsdagmiddag gingen we met groep 1,2 en 4 naar 

het sinterklaashuis in Waalwijk. We werden daar verwelkomd 

door een hele aardige Piet die ons meenam “op reis” door het 

sinterklaashuis. Wat was het groot en spannend!! 

In de bakkerij werden er met de bakpieten speculaasjes 

gemaakt en in de grote pakjeskamer stonden wel heel veel 

pakjes. We zagen ook hoeveel post Sint wel krijgt, deden een 

dansje met de danspieten, mochten allerlei gymoefeningen 

doen met de gympieten en gingen op bezoek bij Sint in zijn 

werkkamer. 

Ons bezoek was helaas veel te snel voorbij, maar leuk, toch 

wel spannend en heel gezellig was het wel.  

 

 

 

 

Schoolfruit 

Het schoolfruit is gestart! Op maandag, woensdag en vrijdag 



 

zijn onze fruit- en groentedagen. Uw kind krijgt op deze dagen 

fruit op school aangereikt. 

 

 

 

  

  

 

 

 

Kanjerlessen op den Biekûrf 
  

We informeren u in deze rubriek over de kanjerlessen, 

geven u voorbeelden uit de onder-, midden- en 

bovenbouw en daarbij laten we ook kinderen aan het 

woord.  

 



 

 

  Kanjerlessen in de kleuterklas 

  

In de kleutergroep hebben we de afgelopen week het 

verhaal van Max, Robin en René voorgelezen. In het 

verhaal werd Max vreselijk geplaagd door de pestvogels. 

Met de kinderen werd besproken hoe je daar op in gaat. 

Pest je terug?  Zeg je dat wil ik niet? Ben je een bang 

konijntje of een lacherige aap? 

Zo wordt er geprobeerd de kinderen bewust te maken 

wat  gedrag allemaal teweeg kan brengen. Niet alleen in 

het verhaal , maar ook je eigen gedrag . 

Ook werd er besproken hoe iedereen zich gevoeld had 

afgelopen week. Voelde je jezelf een kanjer met de witte 

pet? 

Of was je meer een pestvogel met de zwarte pet ? Een 

konijntje met de gele pet, die niet zo goed durfde? Of 

juist de lacherige, plagerige aap met zijn rode pet? 

Door het gebruik van de petten wordt het voor de 

kinderen niet alleen een theoretisch verhaal, maar 

kunnen ze ook zien wie wat is.    
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