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1. Opening
De nieuwsbrief zit weer goed vol. Om die reden een korte opening. We hopen dat er deze week goede
facultatieve ontwikkelingsgesprekken gevoerd zijn. Ouders, kinderen en leerkrachten die waar nodig
met elkaar in gesprek gingen.
Volgende week mogen de kinderen hun schoen zetten…. Zullen de pieten langskomen op de
strooiochtend? Zou wel heel leuk zijn.
Veel leesplezier in deze nieuwsbrief.
2. Start samenwerking Batenstein - Voorhof
Hoe breng je de samenleving met elkaar in contact? Hoe zorg je voor wederzijds respect tussen jeugd en
ouderen? Daar ben ik naar op zoek gegaan. Een langdurige samenwerking gaan we hiervoor aan met
Hof van Batenstein. Hoe mooi is dat. De Kick off was afgelopen week. Een aantal leerlingen van de
groepen 6 en bewoners van Batenstein hebben kennis gemaakt en zijn op de foto gegaan voor een PR
stukje.
Het doel is dat de leerlingen van groep 6 meerdere keren per jaar in contact komen met de bewoners.
De ene keer gaan wij naar Batenstein, de ander keer komen de bewoners onze kant op. We kijken uit
naar de samenwerking van de komende jaren. De komende jaren zal groep 6 steeds aan de beurt zijn
voor deze samenwerking.
3. Typecurus groepen 6 t/m 8
Wanneer we in maart starten in de Parkschool, zal er ook na schooltijd een typecursus aangeboden
worden voor de leerlingen van groep 6, 7 en 8 door De Voorhof. In de bijlage van deze nieuwsbrief
ontvangt u meer informatie over deze typecursus. Schrijf u in voor 2 januari om een korting te krijgen.
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4. Start 3D printer bouwen met groep 8
Op vrijdag 19 november was de Kick Off van de 3D printer in groep 8!
Een echte 3D coach heeft ons laten zien hoe een 3D printer werkt en
wat je er allemaal mee kan. Leren door te doen staat centraal bij het
bouwen en inzetten van de 3D printer. Met ons motto: ‘Je kan het niet
goed doen, zonder het fout te doen’ gaan wij vanaf vrijdag 30
november starten met het bouwen. Wij zijn enorm enthousiast om dit
mooie proces te starten en te delen met de andere groepen. Wilt u
ook een keer helpen of meekijken, de poster met bouwdagen hangt
op de prikborden in de school. U bent van harte welkom in groep 8!

5. Open podium
Wat zijn wij als school trots op al onze leerlingen van de groepen 3 t/m 8. Wat een sportief publiek, wat
een applaus, wat een optredens. Dans, zang, solo, toneel, acrobatiek.. we hebben het allemaal gezien.
Het was geweldig om daar met 210 kinderen te zitten. We zagen stralende kinderen: op het podium,
maar zeker ook in het publiek. In het voorjaar geven we hier een vervolg aan!
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6.

Informatie sinterklaasfeest
Strooien en schoen zetten
Op dinsdag 27 november mogen alle kinderen van alle groepen in hun eigen klas een schoen zetten.
Wilt u uw kind een (gym)schoen meegeven? De lekkernij in de schoen wordt dit jaar gesponsord door
Electrotechnisch installatiebedrijf firma de Jong waarvoor onze hartelijke dank.
Op woensdag 28 november zullen pieten in de ochtend naar school komen en langs alle groepen gaan
om te strooien.
Sinterklaasviering
Op woensdag 5 december zal de Sint met zijn pieten De Voorhof bezoeken. Omstreeks 08.10 uur
arriveren zij op de parkeerplaats aan De Looch. U kunt daar met uw kind(eren) naar toe gaan om de Sint
en zijn pieten welkom te heten.
Een vriendelijk verzoek: graag uw auto of fiets niet op de parkeerplaats aan De Looch te zetten. Dit voor
de veiligheid van een ieder die zich op de parkeerplaats bevindt. Als de Sint is aangekomen graag uw
kind(eren) naar de klas brengen zodat het feest kan beginnen. De school blijft van 8.10-8.40 gesloten.
Daarna willen we snel beginnen met het grote feest.
Sint op bezoek
De Sint gaat zijn verjaardag vieren met alle kinderen van De Voorhof. Hierbij kunnen helaas geen
ouders/verzorgers aanwezig zijn. Wel worden er foto’s gemaakt om een impressie te krijgen van deze
feestelijke dag.
Cadeautjes en surprises
Voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4 worden de zakken met cadeautjes in de klas gebracht door de
pieten. De cadeaus worden door de school verzorgd.
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 maken voor elkaar surprises. Het is de bedoeling dat uw kind(eren)
voor degene van wie hij/zij het lootje heeft getrokken 1 of meerdere cadeautjes koopt met een totale
waarde van 5 euro. Het cadeau in een leuke surprise verpakt (geen smerige) en een gedicht maakt van
minimaal 6 regels. De kinderen moeten hun surprise vrijdag 30 november
mee naar school nemen. Zorg dat de naam van de ontvanger goed
zichtbaar op de surprise staat. Zo kunnen we met z’n alle genieten van
elkaars creativiteit.
Allergie
Is uw kind allergisch voor het strooigoed van de pieten dan verzoeken wij u
een zakje snoep aan de leerkracht te geven voor zowel woensdag 28
november als voor woensdag 5 december. De leerkracht zal er dan voor
zorgen dat uw kind van piet zijn of haar eigen zakje krijgt.
We hopen er met zijn allen weer een fantastisch feest van te maken!
Met vriendelijke groet,
Sintcommissie Ouderraad
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7. Vanuit de MR
Op dit moment zijn wij druk bezig met de BAC (benoemingsadviescommissie) voor de vervanging van
Anke Mossink. Doelstelling is om op korte termijn een nieuwe adjunct directeur aan te stellen.
Deze week waren de eerste gesprekken met kandidaten. Wij hopen hier snel op terug te komen
8. Hulpouders gezocht voor schoolversieren
Sinterklaas is nog maar net in het land, maar Kerst is al in aantocht.
Op donderdag 6 december a.s. zullen wij de school in kerststijl gaan versieren.
Hierbij willen wij graag een beroep op u doen om ons hierbij te helpen.
Vanaf 19.00 uur staat de koffie/thee klaar en zorgen wij voor iets lekkers.
Uiteraard moet alles ook weer opgeruimd worden.
Dit staat gepland voor vrijdag 21 december vanaf 09.00 uur.
Wij hopen dat wij ook dan op u kunnen rekenen.
Bij voorbaat vast veel dank voor uw hulp!
Hartelijke groet,
Kerstcommissie Ouderraad basisschool De Voorhof Vianen
Angela Huijzer, Chantal Maree en Tessa van Leer

9. Agenda
23 nov

Open podium groep 3 t/m 8

25 nov

Scholendag FC Utrecht

26 nov

20.00 uur GMR-vergadering

27 nov

Schoenzetten (alle groepen)

28 nov

Strooi Ochtend

5 dec

Sinterklaasfeest (aankomst 8.10 uur op de parkeerplaats)

7 + 10 dec

Studiedag (alle kinderen zijn vrij)

10 dec

Ouderavond Kanjertraining

12 dec

19.00 uur MR-vergadering

14 dec
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10. Adventsproject Kindernevendienst PKN Vianen
Op zondag 2 december gaat het adventsproject van start. Vier weken kijken we uit naar de komst van
het Kerstkind.
Het thema van deze adventstijd is: Geloof met me mee!
We lezen verhalen over Bijbelse geloofsgetuigen, die ons uitnodigen om met hen
mee te geloven. Allemaal vertellen ze hun eigen verhaal.
Johannes krijgt op Patmos een kijkje in de hemel, Johannes de Doper vertelt over
een nieuw begin, de profeet Sefanja droomt van bevrijding. Elisabet juicht om het
kind dat geboren zal worden en Maria ontdekt dat de wereld licht wordt als de
Zoon van God geboren wordt. Aan de hand van hun verhalen denken we deze
periode ook na over ons eigen geloof. Waar1 geloof je in en hoe laat je dat
merken aan anderen?
Elke zondag wordt er een thema behandeld en er wordt natuurlijk ook geknutseld. Op eerste kerstdag
sluiten we het project af en vieren we het feest van de geboorte van Jezus.
Alle diensten worden gehouden in de Grote Kerk,
Korte Kerkstraat 1, aanvang 10.00 uur.
Alle kinderen van de basisschool zijn welkom!
Voor de jongste kinderen is er oppas.
Voor meer informatie:
Karin Wammes (373827) en Inge van der Gun (320057)
11. Prijsvraag
De oplevering van de nieuwe Parkschool komt snel dichterbij, wat inhoudt dat we dan eindelijk in een
school zitten waarvan de verwarming up to date is.
De nieuwe Parkschool is helemaal voorzien van vloerverwarming.
Nu is de vraag, wie weet hoeveel meter vloerverwarmingsslang er in de nieuwe school is verwerkt?
Er staat een leuke prijs tegenover, het aantal meters in chocoladeletters.
Wie precies of het dichtst bij het juiste aantal meters zit is winnaar.
De aannemer is op de hoogte en zal dus geen of een fout antwoord geven. :(
Stuur je antwoord voor 4 december naar ruudhagg@fluenta.nl.
Op 4 december zal de winnaar bekend worden gemaakt en dan op 5 december de prijs uit handen van
Sinterklaas mogen ontvangen.
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