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Even voorstellen 
Graag stel ik u voor aan twee medewerkers bij ons op school. Al 
sinds de zomer werkt Anita van Nijkerk als administratief 
medewerker bij ons op school. Ze heeft ruime ervaring in dit 
werk; ze is namelijk al jarenlang verbonden aan de Oranje 
Nassauschool in Badhoevedorp. Anita is elke dinsdagochtend bij 
ons op school te vinden. Zij vervangt Marianne van Staveren die 
momenteel met ziekteverlof is. 
 
 

Nog een nieuw gezicht is dat van Mohammed Mestour. 
Mohammed is sinds 13 november bij ons werkzaam als conciërge. 
Dit gebeurt op tijdelijke basis in verband met het 
zwangerschapsverlof van Tanja Vogel, onze vaste 
conciërge/facilitair medewerker. Mohammed heeft eveneens 
ruime ervaring in het werken als conciërge. Hij is ook verbonden 
aan de Klippeholm en Klavertje Vier. 
 
 

 
 
 

 

 
Voorlichting voorgezet onderwijs 
Maandag 26 november van 19.00 tot 20.00 uur is er een voorlichtingsavond over het voortgezet 
onderwijs. De kinderen en ouders van de groepen 7 en 7/8 zijn dan van harte welkom. Er komt 
een medewerker van het Hoofdvaart College een presentatie houden. Daarna is er gelegenheid 
tot het stellen van vragen. 
 

 
Superbingo! 
Wat was het gezellig vorige week vrijdag tijdens de bingo! Meer dan 200 
kinderen, ouders, opa’s en oma’s, broers en zussen en buurmannen en 
buurvrouwen hebben samen een prachtig spel gespeeld. En dat spel heeft ook 
nog een heel mooi bedrag opgeleverd: € 785,--! We hebben direct de helft 
overgemaakt aan de stichting Het vergeten kind. We hebben de stichting ook 
gebeld om te vertellen waarom we dit hebben gedaan, namelijk om kinderen 
die het niet zo goed hebben te steunen. De medewerker die we hebben gesproken was dol-
enthousiast over dit initiatief. De andere helft van het geld is bestemd voor de nieuwe 
geluidsinstallatie voor de nieuwe school. 
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Dagdromen 
Vraag aan een willekeurige voorbijganger eens wanneer hij droomt. Hij zal hoogstwaarschijnlijk 
antwoorden dat dat ’s nachts gebeurt. Toch kun je ook overdag dromen. Dan is een droom meer 
een wensdroom. Anders gezegd een krachtig verlangen dat je, bijvoorbeeld na een beenbreuk 

weer kunt lopen.  
In de bijbel komen we regelmatig van dit soort dromen tegen. Ze worden dan 
visioenen genoemd; beelden van hoe het in de toekomst zou kunnen worden.  
In deze weken nemen we de kinderen mee in de wondere wereld van dromen. 
Er komen begrippen aan de orde zoals nachtdromen, wegdromen, 
toekomstdromen en verlangdromen. Dit gebeurt aan de hand van verhalen uit 
de bijbel; over de dromen van Jesaja bijvoorbeeld. Maar ook andere verhalen 
komen aan de orde. Bijvoorbeeld het verhaal over Roos die door een zware 
schouderblessure haar droom om mee te doen aan de zwemwedstrijd 
(tijdelijk) moet opgeven. Al met al een mooi thema dat kinderen misschien 
zelfs wel aanzet om te leren wensdromen. 
 

 

Loi Krathong 
Enig idee wat deze woorden betekenen? Letterlijk 
betekent het ‘laten drijven’. Bij volle maan in 
november laten mensen in onder andere Thailand 
een lichtje in de vorm van een lotusbloem op het 
water los. Hoe verder het lichtje drijft, hoe meer 
geluk je zult hebben in het komende jaar. Het 
hoort bij het Hindoeïsme. Dit jaar valt Loi Krathong 
precies op vandaag, 23 november. Dit ritueel geeft 
mensen hoop dat de mooie dromen voor het 
nieuwe jaar zullen uitkomen. 
 

 
Kinderpostzegels 

Deze week ontving onze school een telefoontje van de Stichting 
Kinderpostzegels. De stichting wil alle kinderen van de groepen 7 en 8 
bedanken voor hun inzet. Landelijk is er een bedrag van € 9.400.000,-- 
opgehaald. 

 

 
Sinterklaasfeest 
Een goed bericht van Sint Nicolaas: de goedheiligman wil op dinsdag 4 december 
onze school bezoeken. Die dag is er een continurooster. De deuren gaan al om 
8.00 uur open zodat u samen met uw kind alle surprises kunt bewonderen. Om 
8.45 uur verwachten we Sint Nicolaas op school. Uiteraard bent u van harte 
uitgenodigd om te blijven kijken. Wilt u er wel voor zorgen dat de kinderen 
vooraan staan? Blijft u dus bij de hekken. 
Alle kinderen blijven over en eten op school. Wilt u hun een lunch meegeven? 
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Uiteraard is de overblijf die dag gratis. Om 14.00 uur gaan de kinderen weer naar huis. De 
naschoolse opvang is op de hoogte van het continurooster. Ze zullen om 14.00 uur worden 
opgehaald. 
 

 

GGDFlits Sinterklaasstress 
Sinterklaas, een kinderfeest en een positief feest. Voor veel kinderen 
levert deze periode wel wat stress op omdat er zoveel op ze af komt. 
Tegenwoordig begint deze periode voor sommigen al vanaf 
Halloween en Sint Maarten.  

Is uw kind erg stressgevoelig en maakt u zich daar zorgen over? U kunt altijd een gesprek met de 
jeugdarts, verbonden aan de school van uw kind, maken om uw zorg te bespreken. Een afspraak 
maken kan via 023-7891777 op werkdagen van 8.30 - 12.30 uur en 13.00 - 17.00 uur. 

 

 
Pietengym 
Op 27 november is er voor de kinderen van de groepen 1 t/m 5 weer pietengym. Als de kinderen 
het leuk vinden, mogen ze gymmen in pietenpak met pietenmuts. Maar wel met gymschoenen. 
Aan het einde ontvangen ze een pietengymdiploma. 
 

 
Oproep reservekleding 
Het gebeurt een enkele keer dat kinderen in de groepen 3 en 4 een 
ongelukje hebben waardoor hun kleding vies wordt. Onze school 
heeft wel reservekleding voor kleuters maar niet voor kinderen van 
6 of 7 jaar. Als u toevallig nog kleding over hebt, dan willen wij dit 
heel graag hebben. 
 

 

 

Kalender  
maandag  26 november  voorlichtingsavond over het 

 voortgezet onderwijs voor ouders 
 en leerlingen van groepen 7 en 8  

  (19.00 – 20.00 uur) 
vrijdag 30 november  groepspresentatie groep 1/2A 
  (8.45 uur) 
dinsdag 4 december  sinterklaasfeest (continurooster tot 14.00 uur) 
vrijdag 7 december  Nieuwsflits nummer 7 


