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Agenda
15 november
15 t/m 19 november
22 november
23 november
24 november
25 november
2 december
3 december

OR vergadering
Week van de Personal Goals
MR vergadering
Sint knutselavond om 19:30 uur groepen 1/2
Studiedag, alle leerlingen zijn vrij.
Schoen zetten op school.
Surprises brengen op school om 14:30 uur, groep 6 t/m 8
Sinterklaas op school. Alle leerlingen zijn om 12:30 uur uit

In deze nieuwsbrief informeren wij u over het aankomende Sinterklaasfeest en de week
van de Personal Goals. Daarnaast blikken wij terug op Allerzielen, de informatieavond over
het Voortgezet Onderwijs en het bezoek van het bestuur van Alberdingk Thijm Scholen
aan de Binckhorst – St. Jan.
Welkom op school
Welkom op de Binckhorst – St. Jan Evren, Dex, Noud en Luke! Wij wensen jullie een fijne
tijd bij ons op school toe.
Allerzielen
Dinsdag 2 november was het Allerzielen
en in alle groepen is hier aandacht aan
besteed. Er zijn kaarsjes gebrand en er is
met elkaar gesproken over dierbaren die
er niet meer zijn.
De leerlingen hebben dit verwerkt in
een tekening en/of een brief waarin zij
een wens hebben uitgesproken. Deze
tekeningen en brieven zijn in de
wereldbol gehangen om deze wensen
“de wereld in te laten waaien”.
Het was een mooie en waardevolle dag.
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Week van de Personal Goals
De week van 15 t/m 19 november staat in het teken van
de Personal Goals. Deze doelen komen normaal
gesproken terug in het lesaanbod, de
kindontwikkelgesprekken en staan in het rapport van de
leerlingen. Nu staan wij er gehele week heel bewust bij stil
en zullen wij activiteiten doen die hierop aansluiten.
De thema’s die centraal staan zijn: normen en waarden,
communicatie, complimenten, vriendschap en het open
podium. Deelname aan het open podium staat vrij, maar
wij stimuleren elke leerling om in de spotlight te staan. Dit
moment kan gebruikt worden door de leerlingen om iets
te laten zien waar ze trots op zijn of ze kunnen
bijvoorbeeld iets laten zien waar ze goed in zijn.
Wij kijken uit naar een inspirerende en leerzame week
waarbij de leerlingen elkaar nog beter leren kennen en
waarin zij werken aan hun persoonlijke ontwikkeling.
Sinterklaas
Zaterdag 13 november zal Sinterklaas
aankomen in Nederland. Hiermee breekt er
weer een gezellige en sfeervolle tijd aan op
school.
Alle leerlingen mogen op donderdag 25
november hun schoen zetten op school. Op
vrijdag 3 december zullen wij Sinterklaas en
zijn Pieten op school ontvangen. Wij
verwachten deze dag alle leerlingen om
08:20 uur op het schoolplein van de 1.0
locatie. Alle groepen hebben een eigen plek
langs het voetbalveld en hier staan de
leerkrachten dan ook klaar om de leerlingen
te ontvangen. Op de afbeelding is te zien
welke groep waar moet staan
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Als ouders/verzorgers bent u welkom om de intocht van Sinterklaas bij te wonen. Wij
willen u vragen om de Coronamaatregelen in acht te nemen en de afstand tot anderen te
houden. Mochten de maatregelen het toch niet toelaten om de intocht met
ouders/verzorgers erbij te doen, dan zullen wij u hier tijdig over informeren.
Daarnaast verzoeken wij u vriendelijk om enkel achter de groepen 3 t/m 8 te staan (zie
plattegrond), zodat het zicht voor onze jongste leerlingen niet belemmerd wordt. Alvast
hartelijk dank voor uw medewerking!
Na de gezamenlijke start gaan alle groepen naar het
eigen klaslokaal voor een gezellige Sinterklaasochtend.
Gedurende de ochtend zullen alle groepen 1 t/m 5 op
bezoek gaan bij Sinterklaas. Aan het einde van de
ochtend zullen Sinterklaas en zijn Pieten ook nog
langsgaan bij de groepen 6 t/m 8.
De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 maken dit jaar
weer surprises. Op donderdag 2 december, tussen
14:30-15:00 uur mogen alle surprises naar school
gebracht worden.
Alle leerlingen zijn vrijdag 3 december om 12:30 uur vrij.
Wij wensen alle leerlingen, leerkrachten en ouders veel plezier toe in deze gezellige,
sfeervolle Sinterklaasperiode.
Bestuur op bezoek
Op dinsdag 26 oktober is, namens het bestuur van Alberdingk Thijm Scholen, Bart van den
Haak op bezoek geweest. Gedurende het schooljaar brengt het bestuur diverse bezoeken
aan de scholen uit de stichting om sfeer te
proeven in de scholen en te zien en ervaren wat er
op de werkvloer allemaal gebeurt.
Bart heeft een muziekles bij groep 1/2 Yellow
bijgewoond, een bewegend leren les in groep 3,
een gymles bij groep 7 en een rekenles in groep 8.
Daarnaast heeft er een gesprek plaatsgevonden
met de leerlingenraad, waarbij de leerlingen veel
konden vertellen over de school, maar ook veel
vragen hadden aan Bart. Enthousiast en vol
energie is Bart aan het einde van de ochtend weer
weggegaan.
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Informatieavond over het Voortgezet Onderwijs
Woensdag 10 november hebben wij voor de ouders
van de leerlingen uit groep 7 en 8 een
informatieavond voor het Voortgezet Onderwijs
georganiseerd. Verschillende middelbare scholen uit
de regio zijn deze avond langs geweest en hebben
zichzelf kunnen presenteren aan de ouders van de
toekomstige middelbare schoolleerlingen.
De informatieavond bestond uit drie verschillende
rondes waarin telkens 5 middelbare scholen een
presentatie verzorgden. De ouders konden zelf kiezen naar welke middelbare school
presentatie zij gingen en konden hierdoor gericht luisteren en vragen stellen.
Als basisschool hechten wij veel waarde aan een nauwe samenwerking met de middelbare
scholen en wij kijken dan ook met een goed gevoel terug op deze informatieavond
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Vraag van de maand november

Mocht u niet willen dat er een foto van uzelf of uw kind op de website verschijnt of dat uw
contactgegevens aan de klas worden verspreid. Wilt u dit dan schriftelijk doorgeven aan
info@debinckhorst.nl.
Zijn uw adres- en of emailgegevens gewijzigd? Gelieve dit door te geven aan
info@debinckhorst.nl
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