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Persoonlijk onderwijs start vanuit talent 

 

Beste ouder, verzorger, 
 
Hier alweer de nieuwsbrief van november. De wintertijd is  
ingegaan en de natuur heeft dit ook letterlijk opgevat. De  
temperaturen zijn flink naar beneden gegaan. Hopelijk krijgen  
we een mooie droge winter, met veel winterzon.  
Nu we alweer in november zijn, maakt de school ook weer een  
start met de drukke november/december activiteiten.  
Allereerst zal gestart worden met Sint-Maarten. De meeste  
leerlingen maken een lampion op school. Hierna komt de Sint  
met zijn Pieten weer naar ons land en zal natuurlijk ook een  
bezoekje op school brengen. En na de Sintviering gebeuren er de laatste weken voor 
de kerstvakantie ook allemaal activiteiten op school. Uiteraard is dit een erg 
gezellige tijd voor iedereen, maar niet alle kinderen ervaren dit ook zo. Voor 
sommige kinderen is de andere structuur en andere activiteiten dan normaal, best 
lastig om mee om te gaan. Uiteraard proberen de leerkrachten hier zo goed mogelijk 
met iedere leerling mee om te gaan en mocht een leerling extra aandacht nodig 
hebben van de leerkracht dan zal hij/zij dit zeker krijgen. Maar u kent uw kind het 
beste en weet ook hoe het zal reageren op al deze drukte en gezelligheid. Mocht u 
kind het nodig hebben, dan is het fijn om uw kind hier ook in te ondersteunen. 
Uiteraard kunt u altijd overleggen met de leerkracht wat het beste is. Hieronder nog 
een link met eventueel handige tips: 
https://jonger.nu/de-drukke-maand-december/ 
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LOL-gesprekken 
Eind november vinden de Lol-gesprekken (leerling-ouder-leerkracht) plaats. De bedoeling van dit 
gesprek is dat uw zoon/dochter vertelt hoe hij/zij de school ervaart. De kinderen laten bijvoorbeeld 
hun portfolio (bewijsstukken) zien. U als ouder/verzorger heeft natuurlijk altijd inbreng, ook de 
resultaten van de kinderen worden gesproken door de leerkracht. Deze gesprekken zijn voor ons ook 
een proef, wij leren van datgene wat wij zien en meemaken in de gesprekken. Voornaamste doel is 
dat de kinderen centraal staan en hun kant van het verhaal goed kunnen vertellen! Op de 
informatieavond van dinsdag 6 november aanstaande (18.30 tot 20.00 uur) wordt nog meer verteld 
over de bewijsstukken van de kinderen. 
De uitnodigingen en het intekenen op de LOL-gesprekken zal via Parro gaan. U krijgt binnenkort een 
uitnodiging.  
 
 
Gezamenlijke ouderavond 18 oktober 
Wij vonden de gezamenlijke ouderavond zeer geslaagd. Dus alle ouders/verzorgers die er waren, 
bedankt voor jullie inbreng. We zullen de zaken die genoemd zijn bespreken binnen het team. We 
hopen natuurlijk dat er op een volgende avond nog meer ouders/verzorgers zullen komen.  
In de bijlage vindt u informatie over deze avond.  
 
 
Nieuwe banken 
De familie Hessels heeft in opdracht van de school twee banken gemaakt. Het wordt een 
zogenaamde treinzit voor in de middenruimte. We zijn op zoek naar mensen die deze banken willen 
verven. Dit gebeurt in de loods van de familie Hessels. Het mooiste is dat dit gebeurt in week 47 
(week van 19 nov.). Wil je helpen, dan kun je dit aangeven bij de leerkrachten.  
Alvast bedankt! 
 
 
Nieuws van de beweegcoaches Westerveld 
Beste ouders en/of verzorgers ! 
Het is weer zo ver… Het jaarlijkse trefballen scholentoernooi is weer in 
aantocht en jullie willen natuurlijk alle in’s en out’s weten. Bij deze!  
Wanneer: 28 november.  
Waar: Sportzaal De Spronk, te Vledder.  
Inloop is vanaf 14.45uur en de eerste wedstrijden zullen om 15.00uur starten. 
Het toernooi zal rond 17.15uur afgelopen zijn.  
Daarna komt natuurlijk de finale!  De twee beste teams van groep 5/6 en 7/8 
gaan door naar de finale die wordt gehouden op 12 december, Sporthal De 
Hulsebosch Dwingeloo. Ook hier, inloop vanaf 14.45 uur en eerste wedstrijden 
starten om 15.00uur.  
Als laatste….. Dit jaar willen we ons ook focussen op Fair Play bij de kinderen. De teams kunnen Fair 
Play-punten verdienen tijdens de wedstrijden. Het team met de meeste Fair Play-punten wint een 
super leuk School Sport Pret Pakket!! 
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Natuurlijk geldt dit ook voor de toerschouwers 😉 
 
Tot de 28ste in november !  
Sportieve groet, De Beweegcoaches van Gemeente Westerveld 
 
De leerlingen kunnen zich via school opgeven. Voor iedere team moet er wel een coach (ouder, 
verzorger, opa/oma) beschikbaar zijn, anders kan het niet doorgaan.  
 

SportDrenthe bestaat 50 jaar en viert feest! 
16 november 2018 |Apenkooi XXL Expo Assen  
Kom feesten, rennen, vliegen, duiken, klimmen, dansen, spelen, 
springen, vallen en weer opstaan! En doe wat jij wil.. 
Heb jij wel een aan freerunning gedaan? Slacklinen (koorddansen), Disk 
Golf of HipHop? Wil jij graag een keer een potje voetballen tegen de 
spelers van FC Emmen of gamen tegen Luuck Jans (eSporter van FC 
Emmen)? Of wil je liever de hele dag op een giga springkussen? Torens 
bouwen van mega lego of in de ballenbak? Het kan allemaal.. 
Vrijdag 16 november 2018 organiseert SportDrenthe het grootste gratis 
indoor sport en bewegen festival van Nederland. En iedereen is 
uitgenodigd! Kom ook en test je lenigheid, coördinatie, snelheid, 
uithoudingsvermogen en kracht in een jungle van spelletjes, sporten, 
videogames, springkussens en verrassende challenges. Probeer alles uit, 
verleg je grenzen en ontdek nieuwe sporten en spellen. Ren je rot en 
beweeg je suf! 
Kijk voor meer informatie op www.apenkooixxl.nl  
 

Bijlage 

• Informatie van de ouderavond op 18 okt.  
 
 

 
 

Datum Activiteit Groep 

5 nov.  Schoolmaatschappelijk werk in Wapse 12.15-14.15 uur  

6 nov.  Plusklas gr. 7/8  

9 nov.  Plusklas gr. 5/6  

12 nov.  Schoolmaatschappelijk werk in Diever 12.15-14.15 uur  

13 nov.  Plusklas gr. 7/8  

19 nov. Schoolmaatschappelijk werk in Wapse 12.15-14.15 uur  

23 nov.  Plusklas gr. 5/6  

http://www.apenkooixxl.nl/
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26-30 nov.  In deze week LOL-gesprekken Alle groepen 

26 nov. Schoolmaatschappelijk werk in Diever 12.15-14.15 uur  

27 nov.  Plusklas gr. 7/8  

3 dec.  Schoolmaatschappelijk werk in Wapse 12.15-14.15 uur  

4 dec.  Plusklas gr. 7/8  

5 dec.  Sinterklaasviering Alle groepen 

6 dec.  Studiedag, leerlingen vrij Gr. 1, 2 en 3 

7 dec.  Plusklas gr. 5/6  

7 dec.  Nieuwsbrief december  

 

 

 


