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Geachte ouder(s)/verzorgers, beste leerlingen,
Wat vliegt de tijd! We hopen dat u allemaal een fijne herfstvakantie heeft gehad. We
zijn weer hard aan het werk gegaan en aankomende week kunt u met de leerkracht(en)
van uw kind(eren) in gesprek over hun ontwikkeling. Een waardevol moment omdat
die ontwikkeling pas optimaal tot ontwikkeling komt als we als school en ouders
samenwerken.
Aankomende woensdag, 6 november, is er weer een landelijke stakingsdag
aangekondigd. Ook wij maken ons zorgen om het lerarentekort, de werkdruk die
steeds groter worden en het negatieve imago dat aan ons vak hangt. Toch hebben we
besloten woensdag niet te gaan staken. Graag beginnen we de dag met een viering in
de aula. Het thema van deze viering is 'dankbaarheid' en u bent hiervoor van harte
uitgenodigd. Daarna gaan we met alle kinderen en leerkrachten een wandeling maken
op de hei. Als u het leuk vindt om mee te lopen bent u ook hierbij van harte welkom!
We zijn eveneens (soms wat op de achtergrond) nog bezig met het uitbouwen van ons
profiel van natuurschool. De wandeling op de hei past hier natuurlijk uitstekend bij,
maar ook de E-waste race waaraan we hebben meegedaan en het ECO school-team
met alle activiteiten die zij ontplooien. Op dit moment zijn we ook bezig subsidies te
krijgen om het grote plein te ‘vergroenen’. De leerlingen van groep 7 en 8 hebben
mooie groene ontwerpen gemaakt voor een nieuw plein en we hopen natuurlijk dat
de subsidies worden toegekend! We houden u hiervan op de hoogte.
Voor nu wens ik u alvast een heel fijn weekend toe, mede namens het team,
Willemien Trommel

NIEUWS VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)
Inmiddels hebben we twee vergaderingen
gehad met onze nieuwe MR. De MR bestaat uit
de volgende leden: Geralda Lamme (moeder
van Danique in groep 2), Jetske Beerstra
(moeder

van

Jinthe

in

groep

2),

Nicoline van der Poel (leerkracht van groep
1/2) en Claudia van Reijen (leerkracht van
groep 3/4).
De vergaderingen zijn openbaar. Mocht u een
keer aanwezig willen zijn, dan bent u van harte welkom. De volgende MR
vergaderingen zijn:
12-12-2019 16.00 uur.
06-02-2020 16.30 uur
19-03-2020 16.30 uur
07-05-2020 16.00 uur
18-06-2020 16.00 uur.
Binnenkort staat op de website van school het jaarverslag. Ook kunt u de notulen van
de vergaderingen daar vinden.

Koffie-ochtend
Op maandag 11 november 8.30-9.15 uur bent u van harte welkom op de koffie/thee
om met ons in gesprek te gaan. U kunt op deze ochtend vragen stellen, uw mening
geven en meedenken over allerlei zaken die de school aangaan. We hopen in de
toekomst vaker gespreksmomenten te houden. U kunt ons natuurlijk ook aanspreken
bij het hek of via de mail mr.vanhasseltschool@proceon.nl.

SINTERKLAASNIEUWS
De voorbereidingen voor de viering van het Sinterklaasfeest
zijn alweer in volle gang. Hierbij geven we een overzicht van
de activiteiten die we organiseren:
Knutsel/versieravond
Op donderdagavond 14 november van 19.30 tot 21.30 is
er een knutsel/versieravond in de aula. Bij de lokalen
komen inschrijflijsten te hangen waarop u zich kunt
opgeven om mee te helpen. Doel is om de school gezellig
te versieren in aanloop naar het grote feest!
Schoen zetten
Op dinsdag 19 november is de schoenzetavond voor alle groepen. De kinderen mogen
(in hun pyjama, als zij dat willen) hun schoen komen zetten.
Tussen 17:30 & 18:15 staat de warme chocolademelk voor iedereen klaar.
Pepernoten bakken
Op woensdag 4 december is ‘pepernotenbakdag’ voor alle groepen. Wij zijn op zoek
naar ouders die ons willen helpen en de pepernoten voor ons willen afbakken.
Aanmelden om mee te helpen kan bij juf Natascha. (n.musters@proceon.nl)
Surprises bovenbouw
De groepen 5 tot en met 8 maken ook dit jaar een surprise. De kinderen trekken
lootjes op vrijdag 15 november. De surprises mogen op woensdag 4 december op
school gebracht worden. Het lijkt ons leuk en gezellig als u deze vanaf 12.30 uur
komt bewonderen in de lokalen.
5 december
Op donderdag 5 december verwelkomen we Sinterklaas rond 8.30 uur op het
schoolplein. U bent van harte welkom om dit met ons mee te vieren. Verdere
informatie volgt in de volgende nieuwsbrief.

NATIONAAL SCHOOLONTBIJT
Ook

dit

jaar

doen

we

mee

aan

het

Nationaal

Schoolontbijt. Op vrijdag 8 november eten de groepen 3
tot en met 8 aan het begin van de dag met hun leerkracht
in

de

klas.

Van

de

organisatie

krijgen

we

ontbijtpakketten met drinken, fruit, brood en gezond
beleg. De kinderen hoeven dus thuis niet te ontbijten!
Belangrijk: wilt u uw kind een bord, een beker en bestek meegeven in een aparte
plastic tas? Zo hoeven we geen wegwerpborden en wegwerpbestek te gebruiken. Wie
een yoghurt wil eten bij het ontbijt, moet daar ook een bakje voor meenemen. De
kinderen nemen het bord, het bestek en eventueel het bakje in de plastic tas aan het
einde van de dag weer mee naar huis.

E-WASTE-RACE
997 items hebben we met groep 7/8 opgehaald
voor de E-Waste. Dat is best veel in 4 weken tijd.
Iedereen heeft zijn best gedaan, daardoor staan
wij op plaats 5. Jammer genoeg niet de eerste plek, maar we kregen wel een prijs:
film kijken en cake eten in de klas.
Bedankt voor het mee verzamelen!

Rens, groep 7
ECO-SCHOOLS
Het ECO-team maakt plannen over wat er beter kan op deze school. We
denken bijvoorbeeld na over of we wel papier moeten gebruiken om
onze handen mee af te drogen. Die plannen worden gemaakt door een
aantal leerlingen uit groepen 3 tot en met 8.

Olivier, groep 8

KERSTWANDELING HILVERSUM ZUID
In het eerste weekend van de kerstvakantie organiseert het buurtnetwerk van
Hilversum Zuid weer de jaarlijkse kerstwandeling. Wij als school zijn ook een ‘stop’
op de route. Meer informatie volgt. Zou u ons alvast willen helpen met glazen potjes
sparen? De deksel mag erbij, maar dat hoeft niet persé. Het is fijn als u de potjes
droog en schoon bij ons inlevert. Inleveren kan in de kamer van juf Leida.

PLUSKLAS
Een bijzondere mijlpaal: de Plusklas op onze school bestaat deze week 10 jaar!
Op 28 oktober 2009 werden de eerste lessen in onze Plusklas gegeven. In de loop
van de jaren hebben heel wat leerlingen deelgenomen aan de Plusklas. Meester
Quinten gaf de meeste lessen, maar ook Juf Else (2 schooljaren) en Juf Sabine
(1 schooljaar) zorgden voor uitdagend onderwijs. Ook hebben we verschillende
gastdocenten gehad.
Deze week is de Plusklas weer van start gegaan. In de Plusklas zitten op dit moment
leerlingen uit groep 6, 7 en 8 die naast het werk in hun eigen klas behoefte hebben
aan meer uitdaging. We komen in de komende periode een aantal keer op
dinsdagochtend bij elkaar. De lessen worden weer gegeven door Meester Quinten.

KALENDER
November
4 november

voortgangsgesprekken 15.15 – 17.30 uur

5 november

excursie groep 5/6 naar de Bethlehemkerk

6 november

voortgangsgesprekken 15.15 – 17.30 uur

8 november

groep 1 en 2 vrij

15 november

lootjes trekken groep 5 t/m 8

25 & 26 november

Studietweedaagse team – alle leerlingen vrij

December
4 december

tentoonstelling surprises groep 5 t/m 8

5 december

Sinterklaasfeest

17 december

Groep 7/8 deelt kerstpakketjes uit in Zuiderheide

18 december

Groep 1 & 2 vrij

19 december

Kerstviering in de Bethlehemkerk om 19.00 uur

20 december

Alle groepen om 12.00 uur vrij

23 december 2019 – 3 januari 2020 KERSTVAKANTIE

