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SNOR
In ons Integraal kindcentrum neemt ‘samen’ een
belangrijke plaats in. Dit woord noemen we niet voor
niets eerst in SNOR. (Samen, Netjes, Open en Rustig)
Daarnaast is betrokkenheid één van onze kernwaarden.
Het is ontzettend mooi om te zien hoe dit vorm krijgt op
allerlei manieren in alle groepen in het gebouw.
Hiernaast een foto met Tess uit gr. 8 waarop te zien is
dat zij Christiaan en Twan uit groep 3 leert in te loggen
op een chromebook. Jong leert van oud, oud leert
rekening houden en geduld hebben met de jongere
kinderen. De leerkracht van gr. 3 wordt ontlast, want zij
hoeft niet alle chromebookjes van de gr. 3 ll in te stellen.
Win, win, win dus. #SNOR.

SPEELLOKAAL

Afgelopen week hebben de kinderen uit groep 1 en 2 gegymd op en met de nieuwe
materialen. Ook het speellokaal meubilair is nu volledig van deze tijd en voldoet aan alle
bewegingsvormen en -eisen. We naderen de ultieme voltooiing van het gebouw. Ook de
peuterspeelzaal kinderen maken graag gebruik van het speellokaal.

SINTCIRCUIT
Hier zouden foto’s geplaatst worden van het sint circuit. Maar voordat we foto’s konden gaan
maken, waren we druk met ontruimen vanwege een brandmelding. Die ‘gelukkig’ geen
brandmelding was, maar waarvan de sirene niet 1, 2, 3 uit te zetten was. Gelukkig hebben
de leerkrachten op andere momenten tijd gevonden fijne sinterklaas knutsels te maken met
de kinderen én weten we weer meer over de werking van de brandmeldinstallatie!
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INTERVIEW
In het bijzijn van de gehele leerlingenraad
is Jinthe geÏnterviewd over het goede
doel van de leerlingenraad door
Samantha, een medewerkster van het
bestuurskantoor. Jinthe vond het heel fijn
dat de andere kinderen van de
leerlingenraad haar ondersteunden. Het
interview was op speaker, dus zij voelde
zich niet alleen. Wij zijn trots op de
geheel leerlingenraad dat zij zo SNOR
met elkaar zijn. Klasse leerlingenraad!
Binnenkort aandacht voor het goede doel!

VERKEERSINFORMATIE
Vanaf vandaag is er middels belijning een vak aangebracht achter Duijvesteijn. Dit is nu
nog nood belijning. Er komt een mooie witte streep, zoals tijdens de bouw aan de
voorkant bij Duijvesteijn de oversteekplaats voor kinderen was aangegeven.
Uiteraard blijft ons eigen gedrag leidend. Goed voorbeeld doet volgen én kinderen hebben
sturing nodig. Het is belangrijk dat zowel teamleden als ouders, de kinderen op de fiets én
te voet goed instrueren over de noodzaak van het wachten in het vak.
Het vak is groot genoeg, maar waaiert uit tot de groenstrook. De kinderen hadden
vanmorgen de neiging toch voor de poort te blijven staan. We hebben de kinderen
vanochtend meteen gewezen op de ruimte om te wachten tot aan de lantaarnpaal en de
noodzaak dat daar te doen in verband met de veiligheid. Als u dat ook thuis blijvend
bespreekt, gaat het beklijven bij de kinderen en zullen zij in de toekomst meer vanzelf in
het vak wachten. Waardoor de weg niet meer gestremd is
en de weggebruikers gescheiden zijn.
In jan. 2021 evalueren we wat de effecten van deze
optische verbeteringen zijn. Mocht dit niet tot verbeteringen
van de veiligheid van onze kinderen leiden, dan zou een
oplossing kunnen zijn het verleggen van de weg middels
andere bestrating en bossages. De gemeente kiest hier in
dit stadium niet voor omdat dit ingrijpender is qua
tijdsinvestering, financiën en bestemmingsplan.
De schooltijden van de school die tijdelijk zijn intrek neemt
in Fazant 5 zijn afgestemd op die van ons. Zij starten én
eindigen een kwartier later dan wij.

OPROEP
Wie kan ons helpen met het opruimen van de Sintversierselen op vrijdag 4 dec. a.s na
12.00 uur en wie kan helpen met het opbouwen in kerstsfeer op di. 8 dec. a.s. Hartelijk
dank!
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HEERLIJKE TIJD
Dagelijks nemen de leerkrachten
samen met de kinderen de tijd om te
genieten van de aanloop naar de
verjaardag van Sinterklaas.
Schoentjes worden gezet, er worden
liedjes gezongen bij de schoorsteen en
pepernootjes getrakteerd. Wat een
heerlijke tijd.

BSO aanbod
Het BSO kerstvakantie programma van 2020 is bekend.
De PMers hebben er nu al zin in! Alle kinderen van het
IKC zijn van harte welkom. #SNOR
U kunt het programma vinden én meteen inschrijven via:
https://dehoekscheschool.nl/kinderopvang/2020/11/23/kerstvakantieprogramma-2020/

HOEKSCHE WAARD ACTIEF
Het Sinterklaasfeest is dit jaar net wat anders dan andere jaren, maar daarom niet minder
leuk! Vorig jaar gingen de kinderen lekker gymmen tijdens het Pietenbeweegfeest, dit jaar
mogen de kinderen gaan dansen. Thuis, op school of misschien wel in de dansschool!
Vanuit Hoeksche Waard Actief organiseren wij de Pietendans Challenge!
Op https://youtu.be/8yZr4tptLQ8 vinden jullie het pietendans filmpje van Gwendolyn
Dance. Jullie kunnen dit oefenen en een filmpje opsturen van de dansende kinderen naar
info@hoekschewaardactief.nl. De beste 3 filmpjes krijgen op 2 december een prijs.
Op 2 december a.s. kunnen kinderen van 4 t/m 8 jaar gratis mee kunnen doen met de
pietendans workshop bij Gwendolyn Dance. De workshop is van 15.00-16.00 uur in ’s
Gravendeel. Opgeven kan via www.hoekschewaardactief.nl.
Met vriendelijke groet, Margreet Wigmans
Combinatiefunctionaris sportstimulering 0
 6 18 16 75 02 | 085 - 07 07 347

AGENDA
Wo. 2 dec. 1e rapport mee.
Vr. 4 dec. De verjaardag van Sinterklaas, hopelijk met bezoek van de Sint. De leerlingen van
groep 5 t/m 8 hebben die dag continurooster, eten op school en zijn om 14.00 vrij. Het zou
fijn zijn als ouders ons kunnen helpen met het opruimen van de Sintversierselen op vrijdag.
Ma. 7 dec. Studiedag team, leerlingen vrij. De kinderopvang is ‘gewoon’ geopend!!
Ma.7 t/m vr. 11 dec. Telefonische rapportgesprekken, intekenen via Scom vanaf ma. 30 nov.
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