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Maandag 07 november Ontwikkelgesprekken 
Studiereis meester Nils afwezig 

Dinsdag 08 november Nationaal schoolontbijt 
Ontwikkelgesprekken 
Studiereis meester Nils afwezig 

Woensdag 09 november Ontwikkelgesprekken 
Studiereis meester Nils afwezig 

Donderdag 10 november Ontwikkelgesprekken 
Studiereis meester Nils afwezig 

Vrijdag 11 november Ontwikkelgesprekken 
Sint Maarten 
Studiereis meester Nils afwezig 

Maandag 14 november  
Dinsdag 15 november  
Woensdag 16 november Directie afwezig (directieberaad) 
Donderdag 17 november ’s Middags directie afwezig 
Vrijdag 18 november  

 

AFWEZIGHEID DIRECTIE      07 T/M 11 NOVEMBER 

 
Deze week ben ik afwezig in verband met een studiereis. Ik ga met een aantal collega’s 
vanuit ons bestuur scholen bezoeken in Boston en New York om inspiratie / ervaring op te 
doen in het bieden van inclusief onderwijs (alle kinderen zijn welkom op school), het delen 
van verantwoordelijkheid tussen leerkracht, kind en ouder ( eigenaarschap) en verschillende 
organisatievormen om tegemoet te komen in verschillen van onderwijsbehoeften van 
kinderen (verschillende opdrachten om hetzelfde doel te behalen). Dit gaan we doen op 
essential schools. Na mijn terugkomst zal ik u zeker informeren over mijn bevindingen. 
Tijdens mijn afwezigheid kunt u voor dringende vragen terecht bij juf Anneke (groep 6/7) en / 
of juf Marian (MIB). Zij zullen u zo goed als mogelijk helpen. Vragen / opmerkingen via de 
mail zullen na 13 november z.s.m. een reactie krijgen. 
 
Meester Nils 
 

PERSONELE BEZETTING GROEP 1     9 EN 10 NOVEMBER 

 
Op woensdag 9 november is juf Marije afwezig vanwege een studiedag. Juf Brenda zal op 
deze dag (woensdag 9 november) voor de groep staan. Op donderdag 10 november zal juf 
Marije voor de groep staan in plaats van juf Brenda. 
 
  

http://wij-leren.nl/essential-schools-vs.php


 

ACTIE SCHOENENDOOS 

Zoals u in Info nummer 8 van 25 oktober heeft kunnen lezen doen wij als school mee aan de 
actie schoenendoos. Heeft u nog spulletjes voor in de schoenendoos in de klas of heeft u 
zelf een schoenendoos thuis klaar staan, wilt u deze dan voor vrijdag op school inleveren. 
De schoenendoos kan ook tijdens de Gezinsviering op zaterdag 12 november om 19.00 uur 
ingeleverd worden. 
 

GEZINSVIERING       12 NOVEMBER 

Hallo allemaal, 
Wij van de gezinsviering-groep van de r.k.-kerk zijn druk bezig met de voorbereiding van de 
gezinsviering van 12 november. In deze dienst staat natuurlijk het Sint Maarten verhaal 
centraal en de actie schoenendoos.  
We hopen jullie te zien op zaterdag 12 november om 19.00 uur. 
 

NATTE GYMLES GROEP 8      VOLGENDE WEEK 

Vanaf volgende week starten de natte gymlessen voor de kinderen van groep 8. Deze lessen 
hebben de kinderen 4 weken achter elkaar. 
De kinderen hoeven dan geen gymkleding mee, maar zwemkleding.  
Zou u even willen laten weten wanneer uw kind geen zwemdiploma heeft? Dan kan daar 
rekening mee gehouden worden. 
  



 

GMR stelt zich voor 

 

 



 

 

  



 



Stoelendans 
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 22, aflevering 1, thema 3  

 

In de week van 3-14 oktober staat in de methode Trefwoord het thema 

“Stoelendans” centraal. 

U kent vast het spelletje stoelendans, waarbij je moet zorgen op één van de lege 

stoelen komt te zitten, terwijl er minder stoelen zijn dan spelers. Een spelletje, 

dat in het echte leven zich ook soms voordoet en dan een strijd kan worden: er 

is geen plaats voor iedereen. 

De kinderen denken na over de plek die ze in de klas hebben en bij u thuis. En 

daar vindt soms die strijd plaats over wie de eerste mag zijn en dat kan leiden 

tot jaloezie. Soms wordt een kind buitengesloten of je komt op de reservebank 

bij de sportclub te zitten. Hoe is dat om voorgetrokken te worden of 

buitengesloten te worden? We willen samen over deze ‘stoelendans’ nadenken. 

 

De kinderen luisteren naar het vervolg van het verhaal over Abraham en zijn familie. Daar vindt ook een 

stoelendans plaats. Sara kan niet zwanger worden. En dan valt die droom over een groot nageslacht in 

duigen. Om toch kinderen te krijgen neemt Abraham een tweede vrouw: de slavin Hagar. En dan begint 

de stoelendans om de eerste plaats in huize Abraham. Als Ismaël geboren wordt, het kindje van Hagar, 

is hij de opvolger van Abraham als stamhoofd. Hagar eist die plek op. Sara kan het niet aanzien en 

maakt het leven van Hagar heel moeilijk. Op het laatst moet Hagar met Ismaël wegvluchten, de woestijn 

in. Gelukkig zorgt God voor hen en blijven ze leven. 

Op een dag komen er drie mannen bij Abraham en ze vertellen dat Sara zwanger zal worden. Sara hoort 

het vanuit haar tent en moet heel hard lachen omdat dat toch echt niet kan nu ze zo oud is. Maar toch 

gebeurt het… Abraham en Sara zijn heel blij als Sara uiteindelijk toch zwanger wordt. Sara krijgt een 

zoon en ze noemen hem Isaak. Zo kan de stamboom van Abraham in joodse lijn voortgezet worden nu 

Isaak geboren is uit een joodse moeder. En daarmee wordt Abraham de stamvader van alle joden. De 

moslims noemen Ismaël als hun stamvader en daarmee is Ibrahim, zoals ze Abraham noemen, tegelijk 

ook hun stamvader.  

 

Zo zie je dat zo’n spelletje als stoelendans soms heel cru ook in het gewone 

leven plaatsvindt, ook al in bijbelse tijden. Zaak is dan om dat van een 

andere kant te bekijken. Je kunt niet altijd naast de juf zitten: wie heeft 

daar een goed plan voor?, vragen de jongste kinderen zich af.  

En ook de oudere kinderen gaan vragen stellen bij al die stoelendansen. 

Kom je alleen voor jezelf op of heb je ook oog voor een ander? Kun je iets 

betekenen voor de verliezer? Gun je elkaar een goede plek en maak je 

ruimte? Iedereen telt toch mee?  

Dat mogen de kinderen bedenken. En misschien komen ze op het idee om 

er gewoon een stoel bij te zetten. Wie zal daar tegen zijn? 

 

http://www.trefwoorddigitaal.nl/

