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Agenda: 

 
5 november 
Theatervoorstelling      

(F)linke Soep groep 3    
t/m 8 
 

6 november 
Stakingsdag 

 
11 november 
Scholenmarkt groep 8 

Bleskensgraaf 
 

12 november 
Drempeltoets groep 8 
 

13 november 
Kuikentjesochtend    

9.00 –10.00 uur 
 
20 november 

Studiedag, leerlingen 
vrij 

 
5 december 
Sinterklaasfeest,     

14.00 uur uit! 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Kinderboekenmarkt 

De kinderboekenmarkt is 

druk bezocht en heeft een 

bedrag van  € 120,- opge-

bracht. Er zijn inmiddels al 

nieuwe boeken gekocht 

door de bibliotheekmoeders.  

 

 

 

 

Schoolfruit 

Hoera, wij zijn ingeloot 

om mee te doen met het 

EU-

schoolfruitprogramma. 

Vanaf 12 november tot 

19 april zullen wij schoolfruit ontvangen op donderdag en 

vrijdag. Wij zoeken nog ouders die deze dagen willen hel-

pen met schillen. Als u wilt meehelpen kunt u een mail 

sturen naar kouwerkerk@o2a5.nl 
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Sinterklaasfeest 

We hebben vernomen dat Sinterklaas op donderdag 

5 december onze school komt bezoeken. Wij zullen 

hem met ouders en kinderen 

opwachten op het voorplein 

vanaf 8.30 uur. Vervolgens 

zullen de leerkrachten met de 

kinderen naar binnen gaan om 

daar Sinterklaas in de klas te 

verwelkomen. Deze dag hante-

ren wij een continurooster. De 

kinderen zijn deze dag om 14.00 uur uit en mogen 

een lunchpakket meenemen die zij op school zullen 

nuttigen. 

 

 

 

 

Bibliotheekouders gezocht! 

Wij zijn dringend op zoek naar versterking in onze 

bibliotheek op woensdagochtend. Wilt u ons komen 

helpen, dan kunt u een mail sturen naar Conja. Het 

mailadres is cvandenheerik@o2a5.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarigen in november: 

 

15-11 Nils 7 jaar 

 

16-11 Flore 9 jaar 

 

18-11 Bastiaan 8 jaar 

 

18-11 Jay 11 jaar 
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HVO : Humanistisch Vormings Onderwijs         

                   
 ‘HVO is laten zien wat je denkt, wilt en voelt en ook luisteren naar wat een an-
der bedoelt’.  
 

Beste ouders /verzorgers, 
 

Vanaf de zomervakantie ben ik gestart met HVO-lessen te geven aan 2 groe-
pen: gecombineerde groepen: 3, 4 en 5 en  groep 6,7 en 8. Even wennen aan 
elkaar, maar al gauw was het ijs gebroken.  

 
Waar hebben we het over? Na enkel kennismakingslessen met spel en gesprek 

zijn we met groep 3,4,5 begonnen over IK (identiteit). Wie ben ik, doe ik, kan 
ik, vind ik leuk of moeilijk. Want moeilijk vinden we allemaal wel iets. Dan: bij 
wie hoor ik? Familie, vrienden, huisdieren. Weer een stapje verder -> zijn er 

verschillen in families? Ja, we kwamen op heel wat dingen: waar je woont, 
groot of klein, je huidskleur, je kleding, grote gezinnen, kleine. Muziek, sport, 

geloof, lezen, de natuur kan een kenmerk zijn van families. We praten hierover 
en verwerken dit in op een blad. Met iets tekenen, keuren, uitknippen wordt het 
een herkenbaar beeld. Het blad komt in de HVO-map. En dan… is het alweer 

tijd. De lessen gaan veel te snel vinden we allemaal. 
 

Groep 6,7,en 8… dat praat weer heel anders. En hoe leuk is dat! Kennismaken 
via vragenrondjes en en…..alsof we elkaar al langer kenden.  Op naar het eer-
ste onderwerp: WAARDEN. Wat vinden we belangrijk is het leven? Hoe kijken 

we naar iets? Hoe komt het dat jij iets anders ziet dan ik zie wanneer we bei-
den naar hetzelfde kijken? Dit naar aanleiding van het (hvo-blad) verhaal van 

kinderen die praten over een situatie op het schoolplein. Hoe zit het met ons 
(snelle) oordeel?  De leerlingen mochten iets waardevols naar de les meene-
men. Zo zien en horen we van elkaar wat er zoal aan waardevols voor ieder 

leeft en leren we elkaar nog beter kennen. 
 

Wanneer u dit stukje leest zijn de lessen alweer begonnen. Ik hoop dat u een 
fijne week heeft gehad met het gezin. Of u nu thuis bleef of weg bent geweest 
het kan beiden van grote waarde zijn! 

 
Op de website van de school is een nieuw stukje geplaats over HVO. Ik ben er 

elke dinsdagmiddag van 12.45 u tot 14.45 u. Wilt u iets weten of vragen kom 
dan gerust even langs. 

 
Hartelijke groet, Beppie Jansen. 

 


