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Welkom 
 
Op maandag 30 augustus hebben we onze deuren weer wagenwijd open gezet voor alle 
leerlingen. De Harmonie heeft de start van de eerste schooldag extra feestelijk gemaakt. ’s 
Ochtends vroeg speelden Peter, Trudy, Alice, Eveline, Michel, Jan, Anneke en Danielle al de 
sterren van de hemel. Een feestelijk begin! 
 

 
 
 

Vieringen 
 
De RK Parochie OLV Geboorte-de Goede Herder heeft twee vieringen op de planning staan: 

1. de Eerste Heilige Communie (groep 6: Stijn, Emma, Rubert en Meike) op zondag 12 
september 2021 om 9.15u in De Schuur 
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2. Knuffeldierenviering op zondag 3 oktober 2021 om 11.15u in De Schuur (4 oktober 
Werelddierendag en naamdag Heilige Franciscus van Assisi). 

 
Voor ouders van kinderen die volgend jaar hun Eerste Heilige Communie willen doen, zijn er 
twee informatieavonden. Hieronder leest u daar meer over. 

 
 

Handige handen gezocht 
 
Dit schooljaar willen we het kleuterdeel van het schoolplein opnieuw inrichten. Om hiermee 
goed te kunnen starten hebben we dringend behoefte aan handige handen voor de 
volgende klussen: 
 

1. Snoeiwerk van bomen en struiken op het schoolplein; 

2. Monteren van planken in de schuur; 

3. Van een van onze techniektorens is de sleutel verdwenen. We zoeken iemand die zonder al 

te veel schade aan de kastdeur onze techniektoren open kan maken; 

4. Onze houten picknickbanken zijn aan een schuur- en beitsbeurt toe. Wie is er handig met de 

schuurmachine en zorgt ervoor dat onze picknickbanken er weer een paar jaar tegenaan 

kunnen? 

Wij hopen dat er ouders, grootouders, buren of andere betrokkenen ons een handje willen 
helpen. Heeft u tijd en zin? Neem dan even contact op met Geeske via 
g.hoogenboezem@wijdevenen.nl of bel naar school. 
 

Trakteren 
 
Er zijn veel kinderen die graag willen trakteren. Dat vinden we heel gezellig! We houden vast 
aan onze corona-afspraken: traktaties moeten voorverpakt zijn. Zelf iets lekkers inpakken en 
uitdelen kan helaas nog niet. Fruit is ook altijd een goede traktatie.  
Ideeën voor corona-veilige traktaties vindt u bijvoorbeeld hier: 
https://www.ladylemonade.nl/trakteren-op-school-corona-traktaties/ 
Let op: op deze website staat ook de tip dat je zelf zakjes kunt maken en vullen. Dat vinden 
wij niet coronaveilig. Zakjes met snoep of koek moeten echt voorverpakt aangeschaft 
worden. 

mailto:g.hoogenboezem@wijdevenen.nl
https://www.ladylemonade.nl/trakteren-op-school-corona-traktaties/
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Sporten 
 
Deze week is onze nieuwe gymmeester Robert-
Jan van der Meulen gestart. Op donderdag en 
vrijdag hebben alle kinderen gym. Denkt u aan 
het meegeven van gymspullen vanaf groep 3? 
Robert-Jan houdt van uitdagende gymlessen en 
had donderdag al meteen een spectaculair 
circuit klaargezet. Op deze foto ziet u Robert-
Jan en een deel van het circuit.  
Let op: kinderen met lang haar moeten er voor 
zorgen dat ze op donderdag en vrijdag een 
elastiekje bij zich hebben. Gymmen met losse 
lange haren kan leiden tot gevaarlijke situaties. 
 
Op donderdag is ook weer het naschoolse sporten onder leiding van buurtsportcoach Luc 
gestart. Kinderen vanaf groep 3 kunnen weer meedoen. U kunt uw kind(eren) nog opgeven 
via sportcoach@sportbedrijfkaagenbraassem.nl. Meedoen is gratis en heel erg leuk! 
 

Wat hebben we veel gedaan deze week! 
 
De kinderen hebben op school al weer heel hard hun best gedaan deze week. Er is veel 
gelezen, in de schooltuin gewerkt, de kinderen in groep 3 hebben hun eerste woordje leren 
schrijven en dankzij juf Suzanne hebben we nu in de bovenbouwgroepen prachtige WC-
stoplichten. Met deze foto’s krijgt een beeld van onze eerste week. 
 

Het WC-stoplicht: als het lampje brandt, moet je het 
nog even ophouden. 
Alle leerkrachten waren zo enthousiast over het 
ontwerp van juf Suzanne dat de lampjes nu in alle 
bovenbouwgroepen gebruikt worden. 
 
 
 
 
 
 

In groep 2/3 hebben de kinderen een kennismakingsspel 
gedaan met het Rad van Fortuin. Een kind mocht aan het rad 
draaien. De juf last de vraag voor. Met de coöperatieve 
structuur Mix en Koppel zochten de kinderen een maatje om 
samen over de vraag te praten. 
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Groep 6 heeft al weer hard gewerkt in de schooltuin. De tomatenoogst was geweldig! 
 

 
 
Groep 1 heeft een hele nieuwe getallenlijn waarmee de kinderen met gemak de cijfers 
kunnen leren. 
 
 

 
 
De kinderen van groep 7/8 mochten op een heel bijzondere manier 
hun eerste leesboek uitkiezen. Alle boeken waren ingepakt en op 
het papier stond de eerste zin van het boek geschreven. Achter 
welke zin zou het spannendste en prachtigste leesboek verstopt 
zitten. In 7/8 zijn ze dat nu aan het ontdekken. 
 
 
 
 

Informatie delen 
 
We schreven het al: we vinden het jammer dat de informatieavond niet door kan gaan. 
Binnenkort krijgt u een informatiebrief over de groep van uw kind(eren). Ook krijgen over 
van kinderen vanaf groep 2 een uitnodiging voor een startgesprek. Daarnaast komt er nog 
aanvullende informatie over de groepen 2/3 en groep 8. 
  



 5 

Meester Alex 
 

Meester Alex is ook weer terug van vakantie. Hij 
heeft heerlijk in de duinen gefietst en is lekker vaak 
uit eten geweest. Meester Alex heeft ook weer heel 
hard gewerkt deze week. Wij zijn erg blij met zijn 
hulp, zijn lekker potten thee en natuurlijk de 
complimentjes die we van hem krijgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nederlands Stichting voor het Gehandicapte Kind 
 
 
De Nederlands Stichting voor het Gehandicapte 
Kind zoekt collectanten in Hoogmade. Heeft u tijd 
over voor dit belangrijke doel, dan kunt u contact 
opnemen met Dayana Scheffer (06-20256094). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot Slot 

 
Wij hebben allemaal een mooie eerste week achter de rug met uw kind(eren) weer in de 
groep. We hopen natuurlijk dat uw kind(eren) ook een fijne week hebben gehad. Als u 
vragen of opmerkingen heeft, deelt u die dan met de leerkracht van uw kind of met de 
directeur. Samen kunnen dan een oplossing bedenken. 
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Gelukkig is het weer even heerlijk weer. Juf Nicolette en juf Geeske fietsten deze week 
samen naar huis. Op de Groenwegh moesten zij even stoppen omdat de koeien van de 
familie Disseldorp over moesten steken. Juf Nicolette verzuchtte: ‘Ach, dat is toch net 
vakantie zo!’ Het gevoel hebben dat je op vakantie bent als je terugkomt van een fijne dag 
op school, dat kan toch alleen maar in Hoogmade! 
 
Fijn weekend allemaal! 
 

 


