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Zoals jullie al weten, is de Sint weer in het land. Op school zijn er zoals vanouds weer verschillende 
activiteiten gepland:

- Op donderdag 24 november mogen de kinderen hun schoen zetten in de klas. Vergeet dus niet er 
een mee te geven aan je kind. 

- Voor groep 5 t/m 8: Op vrijdag 25 november worden de bonnetjes van de surprises gecontroleerd 
door de ouderraad. Graag dus zorgen dat de bonnetjes dan op school zijn.

- Op woensdag 30 november hebben we een Sinterklaas knutselmiddag. Met de hele school doen we 
een gezamenlijke activiteit en daarna gaan we in eigen klas knutselen.

- Voor groep 5 t/m 8: Op maandag 28 november mogen de surprises worden ingeleverd.
- Op 5 december komt Sint aan en verwelkomen wij hem en zijn gevolg rond 8.35 uur op het plein. 

Daarom vragen we iedereen die dag uiterlijk om 8.25 uur in de klas te zijn!!! De kinderen mogen deze 
dag verkleed als Sint of Pietje naar school komen. Als Sinterklaas is binnengehaald, volgt een leuk 
programma in de klassen. Natuurlijk krijgen de kinderen wat lekkers van de pieten, maar iedereen 
moet wel gewoon zelf voor het tienuurtje en de lunch zorgen. Ook wordt er gewoon gegymd, dus ook 
de gymtassen meebrengen. We hebben deze dag gewoon tot 14.00 uur school.

We hopen op een leuke Sinterklaastijd en we wachten in spanning af hoe Sinterklaas dit jaar op school 
aankomt.

Sinterklaas activiteiten

Vrijwilligers gezocht bieb
Bibliotheek Rivierenland Ochten zoekt vrijwilligers. Ken of ben jij iemand die het leuk vindt om in de bieb te helpen 
bij het opruimen, lenen of reserveren van boeken? Bekijk dan snel de bijlage voor meer informatie!



Binnen de school zijn wij al vanaf het begin van het jaar bezig met het introduceren van de kapstokregels. Dit 
zijn regels waar andere kleinere regels aan vasthangen zodat we een prettige sfeer krijgen/behouden binnen 
de school. Deze kapstokregels worden aan de hele school op dezelfde manier aangeboden, zodat de hele 
school ermee bezig is en begrijpt waar we het over hebben. Er zijn regels aangeboden door middel van een 
poppenkast, een optreden maar ook aan de hand van een filmpje waarin de juffen van de Houtkoperschool 
een rol vervulden. Hier ziet u de kapstokregels op een rij. 

Kapstokregels

Beroepenpromotie groep 3-4 
Op dinsdag 15 november kwam Fiona vertellen over haar beroep als tandartsassistente. We kregen uitleg over de 
behandelkamer, wat je als assistente doet en over het poetsen van onze tanden. Erg leerzaam! Aan het eind 
kregen alle kinderen nog een vrolijke tandenborstel en tandpasta. Nogmaals bedankt Fiona!



Beroepenpromotie groep 5-6
Dinsdag 15 november kwam Joanne, moeder van Thijs en Anna, bij ons in de klas vertellen over haar 
beroep. Zij is HR-manager bij het bedrijf Ojah, in Ochten. Ojah is een bedrijf wat plantaardige kipstukjes 
maakt, van sojabonen. De kinderen mochten allemaal een stukje proeven en dit bleek verrassend lekker te 
zijn!
Joanne dankjewel voor de interessante en lekkere beroepenpromotie!

Nieuw MR-lid
Na jaren in de MR gezeten te hebben stopt Nicole van Eldik, moeder van Martin uit groep 6, als MR lid. We 
willen haar bedanken voor haar inzet. Gelukkig is een nieuwe ouder die zitting neemt in de MR. Hieronder 
stelt zij zich aan jullie voor:

Ik maak graag gebruik van deze nieuwsbrief om mij even voor te stellen.
Als moeder van Anna en Thijs ben ik al ruim 7 jaar geïnteresseerd in onze leuke school. Vanaf deze maand 
zal ik een plekje in de MR gaan vervullen. Het knutselen zit mij niet in de genen dus wil ik graag, naast het 
luizenpluizen, op een ander vlak betrokken zijn op school. Naast moeder ben ik HR-manager bij Ojah. Een 
snel groeiend bedrijf in Ochten. Binnen deze functie heb ik natuurlijk ook veel te maken met mensen. Ik ben 
altijd op zoek naar wat er beter kan, hoe iemand beter kan functioneren en waar de ruimte ligt om dit te 
doen. Ik denk dat de rol in de MR best wat raakvlakken heeft met mijn werk en kijk er dan ook naar uit om 
hierin wat te kunnen betekenen. 
Mochten jullie vragen hebben aan mij of dingen willen bespreken met mij dan kan dit uiteraard!

Je kan mij bereiken per mail op mailadres joanne.emaus@hotmail.com

En anders natuurlijk aan het schoolhek!

Groetjes Joanne Emaus

mailto:joanne.emaus@hotmail.com


Kalenderactiviteiten

Foto’s

● 18 november Einddatum inleveren enquête informatieavonden
● 24 november Schoen zetten in de klas
● 30 november Knutselmiddag Sinterklaas
● 5 december Sinterklaasviering, 8.25 uur op school!

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 2 december.


