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VERJAARDAGEN 

De komende periode is jarig:  
Lars (groep 2), van harte gefeliciteerd!  
 
 

BELANGRIJKE DATA 

 06-12:  Alle leerlingen zijn vrij tot 10.00 uur 

 09-12:  Aanvang talentenweek: Beeldknap 

 10-12:   Schoolschaatsen groep 6-7-8 

 14-12: 19.00 uur, kindergezinsviering advent 

 18-12 : 9.30 u – 11.00 u, groep 4 bezoekt het bakkerijmuseum 

 20-12:  Kerstontbijt 

 20-12:  Alle leerlingen naar school tot 12.30 uur 

 23-12 t/m 03-01:  Kerstvakantie  

 25-12: 09.30 uur, kindergezinsviering kerst 

 25-12: 11.00 uur, kindje wiegen voor peuters en kleuters 

 
 De datum van de schoolreis is bekend: vrijdag 8 mei zullen de groepen 1-7 

weer een superleuke dag gaan beleven! 
 

INFORMATIE, vanuit mt 

Onze schoolafspraak voor de 
komende weken is: 
Op onze school zijn we aardig 
voor elkaar, ook op social 
media. 
 
Vitrinekasten 
Enkele weken geleden hebben 
we u via de nieuwsbrief 
geïnformeerd over de nieuwe 
indeling van de vitrinekasten. 
Inmiddels zijn alle vitrinekasten 
gevuld, rondom het thema 
Sinterklaas. Alle leerlingen 
hebben hier hard aan gewerkt, 
neem gerust eens een kijkje! 
Vanaf volgende week krijgen alle groepen een nieuw 'talent' toegewezen, zodat de 
vitrinekasten deze keer kunnen worden gevuld in het thema 'Kerstmis'. 
 

Afscheid directeur Jane van der Heijden 
Op vrijdag 13 december zullen we op school ‘s middags afscheid nemen met de 
kinderen van juf Jane.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fobsisandra.nl%2F2019%2F09%2F08%2Fjarig-in-september%2F&psig=AOvVaw1rARjrBJ35eMZubhQw0pN7&ust=1575370681962177


 
Nieuwsbrief de Disselboom   
    
jaargang 15, Nieuwsbrief 08, 05-12-2019   

 

Na schooltijd zal er ook voor de ouders tussen 14.30 uur en 15.00 uur de 
mogelijkheid zijn om afscheid te nemen van Jane.  
Tussen 14.30 uur en 15.00 uur is die gelegenheid in de teamkamer van de school.  
 

Kerstviering 
Dit jaar houden we een kerstontbijt op vrijdag 20 december. De kinderen starten dan 
met een ontbijt in de eigen klas. Het is de bedoeling dat de ouders op de 
intekenlijsten van de groepen aangeven wat voor hapje ze willen maken voor het 
ontbijt. De intekenlijsten voor het ontbijt hangen per groep vanaf maandagmiddag  
9-12 op het raam bij groep 1-2 a  . De bedoeling is dat er iets gemaakt wordt voor 
ong. 4 a 6 kinderen.  Na het ontbijt zullen we met alle kinderen van onze school in de 
culturele zaal gaan kijken en luisteren naar een vertelling van het verhaal “geen stille 
nacht”. Alle kinderen zijn om 12.30 uur uit deze dag.  
 
Voor onze kerstbomen zoeken we nog rode en witte kerstballen. Mochten jullie deze 
thuis kunnen missen, mogen deze bij de eigen groepsleerkrachten ingeleverd 
worden. Ook mogen alle kinderen een waxinelichtje op batterij meebrengen ter 
decoratie tijdens het ontbijt, deze krijgen de kinderen dezelfde dag nog mee naar 
huis.  
 
Sint op school 
Vandaag bracht Sinterklaas een bezoek aan de Disselboom. In het geheim hebben 
Love Piet en Piet Pablo met de kinderen voor een verrassingsfeestje gezorgd voor 
Sinterklaas. Stilletjes zijn we de culturele zaal ingeslopen, verstopt voor Sinterklaas. 
Hij was dan ook enorm verrast toen iedereen verrassing riep in de culturele zaal. 
Surprise geslaagd! Sinterklaas zijn feestje werd gevierd met een leuk dansje van alle 
kinderen van de Disselboom die de afgelopen weken door de kinderen is geoefend 
met groep 8. Wat een kanjers in groep 8! In de klassen is Sint nog op bezoek 
geweest, waar de kinderen ook daar hem een leuke verjaardag bezorgden met leuke 
Sintdansjes, liedjes enz. Hopelijk heeft hij zich echt jarig gevoeld vandaag! 
Voor de organisatie van dit bijzondere feest willen we via deze weg graag Sint en de 
Pieten, de betrokken ouders in de organisatie, het Sinterklaas Comité, de COOP en 
de extra handen van de klassenouders bedanken voor hun bijdrage aan het feest. 
Ontzettend bedankt allemaal vanuit alle kinderen en teamleden van De Disselboom! 
 
Sintactiviteit peuters  
We hebben weer een gezellige  
peuteractiviteit achter de rug met  
maar liefst 23 peuters. We hebben  
het boekje Rikki helpt Sinterklaas  
behandeld en daarna een mooie  
pietenmuts gemaakt. Wat is er weer  
hard gewerkt! 
De volgende activiteit is op vrijdag  
17 januari. Hopelijk weer tot dan! 
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Van de beleidsgroep communicatie Veldvest:  
bevindingen inspectieonderzoek najaar 2019 
In de afgelopen periode heeft de inspectie een zogenaamd verificatieonderzoek 
gehouden bij Veldvest. Het betreft hier een uitgebreid onderzoek waarbij de 
inspectie bij alle geledingen (leerlingen, leerkrachten, directies, GMR, raad van 
toezicht) nagaat of het bestuursbeleid wordt gedragen en uitgevoerd. De inspectie 
constateert dat de visie, waarbij er sprake is van duidelijke doelen op het terrein van 
de opbrengsten (onderwijskundig) en het opvoeden (pedagogisch) ”stevig is 
verankerd binnen de totale organisatie”. Binnen duidelijke beleidskaders voelen de 
medewerkers ruimte en steun om op autonome wijze hun praktijk in te richten. In 
het eindrapport is de inspectie zeer lovend over de professionele kwaliteitscultuur 
van de Stichting. De leeropbrengsten zijn al jaren bovengemiddeld en door het 
goede pedagogische klimaat op de scholen voelen de leerlingen zich veilig en kunnen 
zij zichzelf zijn. Opvallend is de wijze waarop de directieleden bereid zijn om continu 
te investeren in onderzoek en samenwerking. Voorts is er sprake van een deugdelijk 
financieel beheer. De inspectie beveelt aan om het speciaal (basis) onderwijs nog 
directer te betrekken bij de diverse vormen van bovenschoolse afstemming en geeft 
aan dat Veldvest minder bescheiden moet zijn in de communicatie naar de 
buitenwereld over de kwaliteit van de Stichting. Welnu, deze informatie van de 
beleidsgroep communicatie is een eerste stap. Het gehele rapport zullen we ook op 
de website van Veldvest plaatsen. 
 
In de bijlage vindt u het schoolspecifieke rapport van de Disselboom 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 

Groep 1-2 
We hebben deze periode weer hard gewerkt aan het thema Sinterklaas. De letters s 
en p hebben centraal gestaan. We hebben de weektaken gemaakt in dit thema zoals 
het inrichten van een sint hoek, het bouwen van een treinstation voor de 
stroomtrein, kralenplanken, een sint met krullenbaard. Ook hebben we in de 
bibliotheek gevolgd wat er daar gebeurde in de stal van Ozosnel.  
Vandaag was natuurlijk een mooie afsluiting met het bezoek van Sinterklaas op 
school.  
Vanaf volgende week werken we aan het thema kerst, we hebben dan de letter k 
centraal staan.  
 
Groep 3 
Wij hebben er al een flinke periode leren lezen opzitten.  Ook woorden en zinnen 
schrijven doen we steeds meer. In deze Sinterklaastijd kwam een aantal kinderen  
tot de volgende zinnen :  
Harm : Sint zit op zijn paard. 
Rens : De Piet doet iets in de schoorsteen. 
Isa :  Sinterklaas geeft mooie pakjes.  
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Pleun : De boot van Sinterklaas vaart naar Nederland.  
Julius :  De Piet zit op het dak.  
Thym :  De lieve Sint gaat terug naar Spanje.   
Jurre:  De Sint en Piet op het dak. 
 
Groep 4-5 
Wij hebben de afgelopen 3 weken gewerkt met het Sinterklaascircuit. De kinderen 
hebben 3 activiteiten gemaakt: 
*Timmeren en met loomelastiekjes een piet, stoomtrein of sint gemaakt.  
*Piet Mondriaan geverfd 
*De stoomboot gebouwen met Sint, Ozosnel en cadeautjes. 

 
 
Groep 8 
De voorleeswedstrijd 
De voorleeswedstrijd is ieder jaar wel een keer. Dit jaar doet bijna iedereen van 
groep 8 mee aan de voorleeswedstrijd. Iedereen heeft een boek uitgekozen en moet 
binnen 5 minuten een stukje presenteren en voorlezen. 
Dan wordt er goed geluisterd naar hoe hij/zij het boek leest en presenteert. 
Iedereen doet goed zijn best om te winnen, alleen er kan maar een winnen. 
Degene die wint mag doorgaan naar de Muzenval en daar gaan voorlezen voor 
kinderen van andere scholen. 
Als je wint bij de Muzenval dan ga je door naar de provinciale wedstrijd, dat is nog 
niemand van onze school gelukt. Dit jaar moet het lukken! 
Als je de Provinciale wedstrijd wint ga je naar de Landelijke Voorleeswedstrijd. 
Als je die dan weer wint heb je gewonnen en ben je voorleeskampioen. 
Dat is voor bijna iedereen het doel. Niet voor iedereen, want voor sommige kinderen 
is het al een prestatie om voor de klas voor te lezen. 
De winnaar van de voorleeswedstrijd is Sepp van Loon.  
Groetjes, Sam Lemmens en Jens Verheggen. 
 

GEZONDE SCHOOL 

Voorbeeld om te trakteren Heeft u nog leuke ideeën die u graag wilt delen? Dan mag 
u dit mailen naar i.vandeven@veldvest.nl  

mailto:i.vandeven@veldvest.nl
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Voorbeeld traktatie: 
Een gekookt eitje door de helft en twee oortjes van 
wortelplakjes.  
 
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 1-2B 
 

NIEUWS EXTERNEN 

Bibiliotheek de Kempen 
Online oefenen voor school  
Met Junior Einstein kunnen kinderen online oefenen voor alle vakken van de 
basisschool. Bijvoorbeeld voor Begrijpend lezen, Topo en Rekenen. Log in met 
je Bibliotheekaccount en je krijgt gratis toegang tot alle oefeningen. Kijk op  
https://6-9.jeugdbibliotheek.nl/ en klik rechts onderaan de pagina op ‘Naar Junior 
Einstein’. 
Ouder en Kind Quiz Mediawijsheid 
In November was het Week van de Mediawijsheid. Ter ere van deze week is De 
Ouder & Kind Media-Quiz gelanceerd. In deze Quiz krijgen jullie 10 vragen 
voorgeschoteld om (sociale) media binnen het gezin beter bespreekbaar te maken. 
Speel de quiz, leer van elkaars antwoorden en kies daarna een challenge die het 
beste past bij jullie gezin. Kijk op www.mediawijsheid.nl/ouderkindquiz 
Sinterklaas en kerst voorlezen  
Zin in een leuk, spannend of grappig verhaal? Kom naar het Sinterklaas voorlezen op 
woensdagmiddag 4 december of naar het kerstvoorlezen op 18 december. Allebei 
gratis, van 15:00 tot 15:30 uur in de bieb. Liever thuis voorlezen? Neem een kijkje bij 

http://www.mediawijsheid.nl/ouderkindquiz
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onze sinterklaasboeken of kerstboeken op: 
www.bibliotheekdekempen.nl/actueel/feestdagen. Dit jaar hebben we ook een 
uniek sinterklaasverhaal van lokale bodem, je vindt deze op onze website onder het 
menu ‘actueel - nieuws’.   
 
Met vriendelijke groet, 
Team Educatie Bibliotheek de Kempen 
 
Uitslagen Jantje Betonloterij 
Via onderstaande link kunt u controleren of u in de prijzen bent gevallen met de 
door u gekochte Jantje Betonloten. 
https://jantjebeton.nl/ik-wil-helpen/loterij/uitslag-en-prijzen  
 
www.opvoeden.nl 

 

Welkom op 

Opvoeden.nl 
Op zoek naar opvoedadviezen 

waarop je kunt vertrouwen? Dan 

zit je hier goed! Opvoeden.nl 

biedt je informatie aan die 

gemaakt is door deskundigen. 

We zorgen dat alle teksten steeds 

door hen gecontroleerd worden. 

Ook vind je hier waar jij in jouw 

buurt terecht kan met 

opvoedvragen. 

www.opvoeden.nl 

 
                                                                                               

BIJLAGEN 
 Inspectierapport van de Disselboom  

KOPIJ 

Kopij s.v.p. inleveren voor het volgende nummer van de digitale Nieuwsbrief uiterlijk 
op 02-12-2019 bij de redactie, bij voorkeur per e-mail. 
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