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VERJAARDAGEN 

De komende periode zijn jarig:  
Isis (groep 4) 
Sem (groep 5) 
Jens (groep 8) 
Giel (groep 4) 
Laurin (groep 5) 
Fleur (groep 2) 
Stan (groep 7) 
Tygo (groep 6) 
Ralf (groep 5)  
 

BELANGRIJKE DATA 

 25-11:  Start Leefstijl, thema 3 

 28-11:  Voorlopige adviesgesprekken groep 8, 15.00 – 19.30 uur 

 03-12:  Jaarvergadering Schoolraad, aanvang 20.00 uur 

 05-12:  Sinterklaasviering op school 
 

INFORMATIE, vanuit mt 

Onze schoolafspraak voor de komende weken is: 
‘Op onze school zijn we voorzichtig met spullen van een ander’  
 

 
 
 
Invullen Leesmonitor  
Onze school hecht veel waarde aan de taalontwikkeling en informatievaardigheden 
van uw kind. Daarom doen we mee aan een onderzoek: de Monitor de Bibliotheek 
op school.  
In de bijlage vindt u hierover meer informatie. Ook staat beschreven hoe u kunt 
melden als uw kind niet mag deelnemen aan de leesmonitor en waar u voor vragen 
terecht kunt. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2F22high.com%2Fjarig-voorwaarden%2F&psig=AOvVaw3nWiNN40jYgfy98GAszYR5&ust=1574170967802501
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Schoolfruit 
In de vorige nieuwsbrief hebben we gecommuniceerd dat u zich aan kunt melden 
voor de nieuwsbrief, zodat u zelf op de hoogte bent welk schoolfruit er wordt 
geleverd. Helaas zijn wij vergeten te vermelden welke leverancier ons schoolfruit 
levert. Dit is ‘Halm fruit B.V.’. Mocht u zich alsnog aan willen melden, kan dat via de 
volgende link: www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief. 
Via de schoolwebsite onder het kopje 'nieuws' vindt u ook de meest recente 
informatie.   

 
Sinterklaas op de Disselboom 
Afgelopen zaterdag is Sinterklaas weer in het land aangekomen. Dit keer per 
stoomtrein, omdat zijn nieuwe paard Ozosnel koudwatervrees heeft.  
Het nieuwe paard wil dan ook graag droge plekjes om even te kunnen rusten. Ook bij 
ons op school is een rustplekje voor het paard gecreëerd in de schoolbibliotheek. 
Hopelijk komt hij ook een keer bij ons uitrusten.  
Dinsdagnacht is er in ieder geval wel bezoek geweest, want overal verspreid waren 
vieze pietenhanden. Wat heeft Piet Smeerpoets nu toch gedaan op school? 
Aankomende zondag komt Sinterklaas ook in Wintelre in de Rosdoek op bezoek en 
op donderdag 5 december brengt hij een uitgebreid bezoek aan onze school en alle 
klassen.  
Ook zullen we dit jaar weer ons schoentje zetten op school, in de hoop dat Sint en de 
pieten er iets in zullen stoppen. Op woensdag 27 november zetten we daarom onze 
gymschoen in de klas. De groepen 3 t/m 8 hebben hun gymtas op woensdag op 
school en laten hun gymschoen die dag op school. De kinderen uit groep 1-2 zetten 
hun gymschoentje uit de gymschonenmand en hoeven geen ander schoentje mee 
naar school te nemen.  
Op donderdag 5 december staat alles in het teken van Sint zijn verjaardag. We willen 
een gezellig mooi feestje geven voor de Sint. Welke verrassingen zullen hem allemaal 
te wachten staan? 

We wachten Sinterklaas en de pieten die dag eerst met alle kinderen en leerkrachten 
buiten op om 8.20 uur.   
Nadat Sinterklaas is aangekomen, lopen we de school binnen. De kinderen hangen 
bij de kapstok van de klas hun jas en tas op en lopen dan met de klas door naar de 
culturele zaal, waar het feestje voor Sinterklaas zal plaats vinden.  
Ouders zijn van harte welkom mee te kijken naar het feest achterin de culturele zaal. 
In verband met de wet AVG is het niet toegestaan hierbij foto’s te maken of een 
filmopname. Om 9.00 uur gaan alle groepen weer naar de klas om daar verder het 
Sinterklaasfeest te vieren met hun leerkracht. 

 
Geen Sintcadeaus mee naar school  
De afspraak op school is dat kinderen op 6 december geen cadeautjes mee naar 

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
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school nemen. Uiteraard krijgen de leerlingen wel de gelegenheid om over het 
sinterklaasfeest te vertellen.  
 
Uitslag enquête schoolreis 
Hieronder vindt u de uitslag van de enquête die begin dit jaar naar jullie gestuurd is. 
Dankjewel voor jullie deelname. 
De gegevens zijn al besproken binnen de werkgroep en zullen meegenomen worden 
in de organisatie van de schoolreis. Binnenkort zult u de datum van het schoolreisje 
ook horen. 
 

 
 
Jaarvergadering Schoolraad 

Op dinsdag 3 december a.s. vindt de jaarvergadering van de Schoolraad plaats.  
De avond begint om 20.00 uur en zal worden gehouden in "halte 21", het lokaal 
tussen groep 5 en groep 6. Dit klaslokaal bevindt zich op de eerste verdieping van de 
school, en is - vanuit de hoofdingang van de Rosdoek bezien - te bereiken door bij de 
tweede trap naar boven te gaan.  
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We nodigen u van harte uit om naar de jaarvergadering te komen!  
Tijdens deze jaarvergadering zal besproken worden welke punten de Schoolraad het 
afgelopen schooljaar heeft opgepakt. Om u alvast een idee te geven, treft u als 
bijlage bij deze nieuwsbrief een kort jaarverslag aan. Ook zal het financieel 
jaarverslag tijdens de jaarvergadering besproken worden. Uiteraard kunt u deze 
jaarvergadering ook aangrijpen om eventuele aandachtspunten met de Schoolraad 
te bespreken. We hopen op een grote opkomst. 
De Schoolraad 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 

Groep 3 
Op woensdag 20 november hadden we wel een 
heel bijzonder uitstapje. We mochten op bezoek 
in het Sinterklaaskasteel in Helmond. Wat hebben 
we veel gezien en beleefd en onze ogen 
uitgekeken.  
We zijn op bezoek geweest bij de Postpiet, zijn in 
de Pietenslaapzaal en badkamer geweest en 
hebben daar geholpen de bedden op te maken. In 
de pakjeskamer mochten we kijken welk cadeau 

we op onze verlanglijstjes wilden en met de bakpieten hebben we pepernoten 
gemaakt met de Pepernotensamba. Ook hebben we een kijkje mogen nemen in de 
pietenschool waar de pieten leerden om over het dak te lopen en de pakjes goed 
door de schoorsteen te gooien.  
Het meest bijzondere was wel het bezoek aan de kamer van Sinterklaas. Daar waren 
we zo stil binnengekomen, dat Sinterklaas ons eerst niet eens had opgemerkt. Hij 
was namelijk hard aan het werk, maar maakte speciaal voor ons tijd vrij! Wat een 
belevenis! 
 
Groep 4 en 5 
Groep 4 en 5 namen weer een duik in de tijd. Deze keer naar de Grieken en de 
Romeinen. 
We leerden over het steeds groter wordende Romeinse Rijk; de Romeinse soldaat 
die wel 30 kg meezeulde; over de handel en de eerste munten en we bekeken al die 
mooie gebouwen. 
Op vrijdagmiddag deden we een circuit waarbij we een puzzel met romeinse cijfers 
oplosten; we mime speelden zoals in het amfitheater en bouwden we ons eigen 
badhuis! Wat een boeiende en slimme mensen, die Romeinen! 
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Groep 5 
Wij hebben op een speciale manier geleerd wat omtrek is. Dit hebben we in twee 
groepen gedaan. De eerste groep moest één schoen uit doen en deze omtrekken op 
papier. Daarna werden alle schoenen bij het bord gezet en moesten wij raden welke 
schoen bij welke omtrek hoorde. De andere groep ging in tweetallen in de slag om 
elkaar met blokjes om te trekken. 

  
 

Groep 6 
Project Rode Draad Mondrimaan 
Het gaat over professor Jones. Hij vindt de boeken van Mondriaan heel creatief en 
leuk. Daarom geeft hij ons de opdracht om te ontdekken wie hij eigenlijk is. We gaan 
de ruimte ontdekken en wij moeten een goede raket maken. Dit doen we door te 
knutselen, tekenen, enzovoort. We hebben ook boeken gekregen om meer te weten 
te komen over Mondriaan. Professor Jones heeft trouwens ook een eigen YouTube-
kanaal! En met primaire kleuren kun je toch de mooiste schilderijen maken!  
 

GEZONDE TRAKTATIES 

Voorbeeld om te trakteren Heeft u nog leuke ideeën die u graag wilt delen? Dan mag 
u dit mailen naar i.vandeven@veldvest.nl 
  
Bootje: 
Snijd een appel in partjes en zet er een  
kleine satéprikker in. Aan de bovenkant een  
stukje kaas en je hebt een klein bootje.   
 

  
 

 

 

mailto:i.vandeven@veldvest.nl
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Toegestane traktaties:  

 Groente  

 Fruit  

 Rozijntjes  

 Ongezouten en ongezoete nootjes  

 Soepstengels  

 Een prikker met worst, kaas, groente en fruit  

 Naturel popcorn 

 Gekookt ei 
 

Uitgedeelde traktaties: 

 
 
 
 
     Traktatie groep 4 
 
 
 
 
 

Traktatie groep 7      
Stukjes appel met krentjes en kaneel.  
 
 
 
 
    Traktatie groep 7: 
 
 
 
Bedankt 
Na 25 en 28 jaar werkzaam te zijn geweest in de huishoudelijke dienst bij bs de 
Disselboom in Wintelre hebben wij per 1 november afscheid genomen. 
Wij willen iedereen ontzettend bedanken voor het gezellige afscheidsfeest op 8 
november. 
In het bijzonder de kinderen en leerkrachten 
Met hun mooie muzikale optredens en de leuke cadeautjes die ze zelf gemaakt 
hadden. 
We hebben er ontzettend van genoten. 
 
Verder willen we iedereen bedanken voor de fijne samenwerking en het vertrouwen 
in ons al die jaren. 
Groetjes Gerry en Lucy 
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NIEUWS EXTERNEN 

 
                                                                                                  

BIJLAGEN 

  Brief deelname de Monitor de Bibliotheek op school 

 Verkort jaarverslag Schoolraad 
 

KOPIJ 

Kopij s.v.p. inleveren voor het volgende nummer van de digitale Nieuwsbrief uiterlijk 
op 18-11-2019 bij de redactie, bij voorkeur per e-mail. 

Colofon: 
Copyright Basisschool de Disselboom 
Eindredactie: managementteam 
Telefoon: 040-2051580 
e-mail: disselboom@veldvest.nl 

 


