
 

 

 

 

 

  November 2019 
Zendingsgeld van de afgelopen maand 
 Zending  
Groep 1 15,10 euro  
Groep 2 11,70 euro  
Groep 3   8,90 euro  
Groep 4 11,70 euro  
Groep 5   3,15 euro  
Groep 6   3,40 euro  
Groep 7   3,50 euro  
Groep 8   1,00 euro  
 
Verjaardagen 
In november mogen we de volgende leerlingen feliciteren:  
Naam Groep Verjaardag 
Dani  4   3 november 
Marlou  5   8 november 
Jana  7 17 november 
Charlotte  3 21 november 
Joep 1 22 november 
Emy 1 22 november 
Lotte  4 24 november 
Carice 1 28 november 
 
Nieuwe leerlingen 
In november heten we Djamy, Gideon en Roan welkom in groep 1. We wensen jullie een 
plezierige tijd toe op CNBS Windesheim! 
 
Brengen en halen 
De instroomleerlingen in groep 1 gaan inmiddels alweer enige tijd naar school. De school is 
inmiddels hopelijk een vertrouwde omgeving geworden. We willen ouders daarom ook 
vragen om leerlingen bij de deur te stimuleren zelf de school en klas in te gaan. Dit zorgt 
voor meer rust in school en het bevordert de zelfstandigheid! 
 



Typecursus 
Op donderdag 31 oktober startten de leerlingen van groep 6 en 7 met de typecursus. 
De eerste les zal in het teken staan van het uitleggen van het online oefenprogramma. In de 
tussenliggende periode tot aan de volgende les oefenen de leerlingen thuis. Tijdens de 
volgende les worden de vorderingen besproken en worden leerlingen begeleid en 
bijgestuurd waar nodig. De leerlingen hebben om 14:30 uur een korte pauze waarin ze wat 
kunnen eten en drinken. Zorgt u er voor dat uw zoon of dochter iets te eten en drinken bij 
zich heeft? De lessen starten om 14:40 uur en eindigen om 15:25 uur. 
De cursusdata zijn: 
Donderdag 31 oktober, donderdag 14 november, donderdag 28 november, donderdag 12 
december en donderdag 16 januari. Daarna volgt een periode van thuis oefenen ter 
voorbereiding op het examen dat op een later tijdstip plaatsvindt. 
 
Schooldammen 
Vanaf vrijdag 1 november geeft dhr. Hessing van damclub Witte van Moort wekelijks weer 
damles aan geïnteresseerde leerlingen uit groep 7 en 8. Deze lessen vinden plaats onder 
schooltijd. Begin komend kalenderjaar zal het schooldamtoernooi weer plaatsvinden, waar 
we onze beste dammers naar toe sturen. 
 
Staking in het onderwijs 
Op woensdag 6 november vindt er een landelijke staking in het primair en voortgezet 
onderwijs plaats. Oplopende lerarentekorten, te hoge werkdruk, salarisverschillen, etc. 
hebben de vakbonden doen besluiten leerkrachten op te roepen in staking te gaan.   
Als team ondervinden wij nog geen negatieve gevolgen van de lerarentekorten en zoeken 
wij met het bestuur actief naar manieren om werkdruk te verlagen. We hadden ons solidair 
willen tonen met iedereen in het onderwijs die wel de nadelige gevolgen ervaart. Echter zien 
wij af van deelname, aangezien dit samen zou vallen met Dankdag. Als team hechten we 
veel waarde aan onze Christelijke identiteit en vinden het belangrijk dat de Dankdagviering 
door kan gaan. Mocht er in de toekomst een staking gepland worden over bovenstaande 
onderwerpen, dan stellen we ons wellicht solidair op naar collega’s in het land.  
 
Nationaal Schoolontbijt 
Op woensdag 6 november vindt het Nationaal Schoolontbijt plaats. De leerlingen hoeven 
deze ochtend thuis niet te ontbijten, dit doen we gezamenlijk op school! Daarnaast hoeven 
de leerlingen ook geen drinken en fruit mee te nemen. Ze kunnen deze ochtend zonder tas 
naar school toe. Het doel van het Nationaal Schoolontbijt is het benadrukken van het belang 
van een goed en gezond ontbijt als start van de dag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dankdag 
Op woensdag 6 november is het weer Dankdag. We vieren dit met een eredienst in de Horst 
onder leiding van ds. Dorgelo. Het thema is  ‘Goed bericht’. De dienst start om 11:00 en 
eindigt om 12:00 uur.  
Het collectegeld gaat naar Hart voor Nepal. Rianne Binnenmars , een leerkracht uit Den 
Ham, werkt in Nepal. Rianne is namens de Gereformeerde kerk van Den Ham en Interserve 
uitgezonden naar dit land. Ook in Nepal wordt er alles aan gedaan om de kinderen van goed 
onderwijs te voorzien. 
De leerlingen mogen het collectegeld woensdag op school inleveren. Ouders kunnen na de 
dienst bij de uitgang hun bijdrage in de collectezak doen.  
Na de dienst mogen de leerlingen vanaf De Horst rechtstreeks naar huis. 
 
Opvang tijdens de Dankdagdienst; hulp gezocht! 
Tijdens de voorgaande Bid- en Dankdagdiensten werden jonge broertjes en zusjes 
opgevangen in de ruimte achter de zaal waar de dienst plaatsvindt. Hier konden zij onder 
leiding van vrijwilligers uit de OR spelen, tekenen, etc. Hierdoor bleef het gedurende de 
dienst rustiger en konden de jonge broertjes/zusjes naar hartenlust bewegen. 
Helaas is het nog niet gelukt om beschikbare (groot)ouders te vinden die deze opvang willen 
verzorgen tijdens de komende Dankdagdienst. Indien u wilt helpen bij de opvang van de 
jonge broertjes en zusjes, wilt u zich dan melden bij meester Bosma? 
 
Creatieve middag; invaller gezocht! 
We zoeken voor donderdag 7 november een vader, moeder, opa of oma die het leuk vindt 
om een groepje van 8 leerlingen (groep 5 t/m 8) te begeleiden tijdens de creatieve middag. 
Het gaat om het knutselen van een vader- of moederdagcadeau. Het idee en de materialen 
zijn al aanwezig, het gaat dus alleen om het begeleiden van de leerlingen van 13:15 uur tot 
14:15 uur. Indien u ons kunt helpen, dan mag u zich melden bij meester Bosma. 
 
Extra spreekavond 
Op dinsdag 12 november vindt er een extra spreekavond plaats. Voor groep 6 valt deze extra 
spreekavond op donderdag 14 november i.v.m. een cursusdag van juffrouw Kager. 
Indien de groepsleerkracht het noodzakelijk vindt om u te spreken, dan zult u een 
uitnodiging ontvangen. Uiteraard mag u zelf ook bij de groepsleerkracht aangeven dat u 
wenst te komen op de extra spreekavond. Dit kan tot en met dinsdag 5 november. De 
gesprekken duren 10 minuten.  
 
ANWB verlichtingsactie ‘Zet je licht aan!’ 
De wintertijd is weer ingegaan. Het is dus erg belangrijk voor onze leerlingen om op goed 
onderhouden en verlichte fietsen deel te kunnen nemen aan het verkeer. Om hiervoor te 
kunnen zorgen doen we mee aan ANWB verlichtingsactie ‘Zet je licht aan!’ We vragen alle 
leerlingen om op woensdag 13 november met de fiets naar school te komen, zodat deze 
gecontroleerd kan worden. Er kunnen zelfs kosteloos kleine reparaties uitgevoerd worden.  
 
 
 
 
 



 
EU-Schoolfruit / Fruitsnijders gezocht 
Vanaf woensdag 13 november starten we met het EU-Schoolfruitprogramma. 
Twintig weken lang ontvangen we drie porties groenten en fruit per leerling per week.  
Leerlingen mogen in deze periode ook zelf fruit meenemen, aangezien niet elk groente en 
fruitsoort in de smaak valt bij iedereen. Overgebleven groente en fruit wordt gebruikt tijdens 
de creatieve middagen of krijgt een andere goede bestemming. 
We zoeken net als voorgaande jaren weer ouders, grootouders of betrokkenen die op 
woensdag, donderdag en vrijdag tussen 8:45 uur en 9:45 uur de groenten en fruit willen 
snijden. Indien u een helpende hand kunt bieden, dan kunt u zich melden bij meester 
Bosma. Het gezonde hapje wordt door de leerkrachten uitgedeeld. Het is telkens een 
verrassing wat er op school wordt afgeleverd, maar gezond is het! We zijn er als schoolteam 
dan ook erg trots op dat er steeds gezonder gegeten en getrakteerd wordt op school! 
 
Kanjertraining 
Er is ons gevraagd om informatie te geven over de Kanjertraining in groep 8. We hebben veel 
geleerd en leuke dingen gedaan. Zo hebben we geleerd om samen te werken tijdens een 
leuk spel. We moesten in een bepaalde tijd met onze stoelen vanaf groep 8 naar de keuken 
zonder de grond aan te raken en als dat gebeurde moesten we terug. 
 
Maatjes 
We moesten maatjes kiezen in onze klas, je mocht twee maatjes kiezen. Als je je niet lekker 
voelde of gepest, dan kon je naar je maatje toe gaan en vragen om zijn hulp. Als je met je 
maatjes ruzie had dan kon je ook naar iemand anders toe gaan. 
 
Petten 
We hebben ook petten in de klas. De petten staan voor gedrag dat je laat zien. Er zijn een 
paar soorten petten; 

- de witte pet staat voor vertrouwen, je durft jezelf te zijn. 
Als je de witte pet niet op hebt, dan heb je één van de onderstaande petten op; 

- Je speelt de baas, je zou een pester kunnen zijn 
- de gele pet is dat diegene zich soms heel eenzaam voelt en niet durft op te komen 

voor zichzelf 
- de rode pet is dat je  heel vervelend bent en bij de zwarte pet hoort en iedereen 

uitlacht 
Gelukkig kun je een witte pet ook combineren met de andere petten. Dan weet je het beste 
uit jezelf te halen: 

- Wit + zwart, je bent een leider. Komt met goede ideeën. anderen volgen jou graag. 
- Wit + rood, je bent vrolijk en grappig. Jij zorgt voor een gezellige sfeer in de klas. 
- Wit + geel, je bent behulpzaam en staat klaar voor anderen.  

 
De posters (zie volgende pagina voor de afspraken poster!) 
De posters komen in elke klas te hangen daar staan alle afspraken op. 
 
Groetjes, 
 
Noa Nijboer & Jikke Grimme   



 
 
 
 
Schoolvolleybaltoernooi voor leerkrachten 
Ook dit jaar doen de leerkrachten weer mee aan het volleybaltoernooi voor schoolteams uit 
de regio Hardenberg. Het toernooi vindt plaats op vrijdag 13 december vanaf 17:30 uur in 
sporthal de Kamp in Hardenberg. Vorig jaar werd uiteraard voor de tweede keer de finale 
gewonnen onder toeziend oog van veel ouders en leerlingen. Het belooft ook dit jaar weer 
een spektakel te worden, waarbij de eindzege ons nauwelijks kan ontgaan. Komen jullie ons 
ook aanmoedigen en toejuichen?  
 


