
 
Vrijdag 14 oktober:
Kinderboekenmarkt (kopen en verkopen van boeken)
Donderdag 20 oktober (18:30-20:00 uur):
Afsluitavond Kinderboekenweek op school
Zaterdag 22 t/m zondag 30 oktober:
Herfstvakantie
Maandag 7 - vrijdag 11 november:
Veilingweek Stichting Vrienden- zie flyer verderop!
Vrijdag 11 november:
Studiedag - alle kinderen zijn vrij
Zondag 27 november (17:00 uur):
Hosianna Dienst in de kerk van de EBG
Maandag 5 december (tot 12:30 uur):
Sinterklaas (middag vrij)
Vrijdag 9 december:
Paarse Vrijdag

 

Afsluiting Kinderboekenweek
Traditiegetrouw sluiten wij de
Kinderboekenweek af met een
feestelijke avond op school.
Op donderdag 20 oktober bent u om
18:30 uur van harte welkom. De avond
wordt muzikaal op het plein geopend
door alle kinderen, mis het niet!
Daarna kunt u een kijkje nemen in de
klassen en zien hoe de leerlingen bezig
zijn geweest met gi-ga-groene boeken
en verhalen.
Ook zal boekhandel Kramer en van
Doorn aanwezig met de boekentafel
voor het kopen van boeken (zij hebben
een PIN). Van harte aanbevolen, want
10% van de opbrengst komt weer toe
aan onze school bibliotheek!
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Vermeld a.u.b. in elk geval uw mobiele nummer in uw profiel opdat u in geval van nood snel
bereikbaar bent;
Wij krijgen de vraag naar klassenlijsten- deze verstrekken wij niet, maar als u uw
adresgegevens ook vermeldt in SocS kunnen andere ouders deze zien;
Absenties en verlofaanvragen verlopen inmiddels ook allemaal via de app;
Via uw profiel kunt u toestemming geven voor het gebruik van beeldmateriaal in het kader van
de AVG. De optie 'Social Schools' is van toepassing op berichtgeving vanuit de besloten
groepen die alleen naar betrokken ouders gaat. Het is dus handig dat u deze in elk geval
aanzet;

De App van Socials Schools (SocS) is inmiddels ingeburgerd en volop in gebruik,
DIt wordt het schoolbrede communicatieplatform. Graag uw aandacht voor het volgende:

-
De herfstvakantie staat voor de deur en wat hebben wij een goede start gehad! 

De gouden weken zijn voorbij en in alle groepen wordt hard gewerkt en gespeeld, binnen en
buiten. De klassen zijn allemaal op de foto gegaan en zo hebben wij letterlijk een mooi beeld an

iedereen! (Ook van het team, met dank aan Katinka van Justclick- zie hieronder onze mooie
foto, wij zijn er trots op!). De leerlingen zijn gewend in hun klas en de nieuwe collega’s zijn goed

gestart en volledig onderdeel geworden van het team en de school. 
Op de afgelopen studiedagen hebben wij het over feedback geven gehad en de voorbereidingen

getroffen voor de invoering van het nieuwe LVS IEP. Inmiddels zijn in alle klassen de eerste
toetsen afgenomen (de zgn. nulmeting), wij zijn vooralsnog enorm enthousiast over dit nieuwe
systeem. Ook heeft het team een workshop “traumasensitief lesgeven” gevolgd en zijn wij druk

met het nadenken en vormgeven van het leesonderwijs. Kortom, wij zijn volop bezig met de
speerpunten van dit schooljaar.  

 Wij gaan zien hoe wij de herfst doorkomen, wij hebben een (verplicht) coronaplan klaarliggen
welke is afgestemd met de MR. Op deze manier kunnen wij makkelijk schakelen indien nodig,

wij willen u verzoeken te testen bij klachten zoals aangeraden door de GGD.
Volgende week sluiten wij de Kinderboekenweek af in het Gi-Ga-Groen. We hopen jullie

allemaal te zien in de school om deze eerste periode af te sluiten. 
Wij wensen iedereen een fijne herfstvakantie; daarna gaan wij verder werken en ons

voorbereiden op de decemberfeesten! 
Met vriendelijke groet, Hanneke Vermunt

Vanuit de directie



Praktische informatie
Reminders:
Ziekmeldingen graag doorgeven via de SocS app. Hier kunt u ook
verlofaanvragen indienen of doktersbezoeken doorgeven.
Wat betreft het aanmelden en inschrijven van nieuwe leerlingen
hanteren wij het wettelijke systeem dat kinderen pas worden
ingeschreven als zij 3 jaar oud zijn. Broertjes en zusjes van reeds
geplaatste kinderen krijgen hierbij voorrang, vergeet ze echter niet
aan te melden, dit gaat niet automatisch!

ontwerp een grafkamer van een piramide uit het oude Egypte
ontwerp een berggebied waarin je duidelijk de verschillende
hoogtegordels ziet
ontwerp een realistisch huis, waarbij je de basisprincipes van
huizenbouw zichtbaar maakt

Wereldoriëntatie
Vanaf volgend schooljaar willen wij gaan werken met een
overstijgende methode die de zaakvakken van wereldoriëntatie
(natuur, geschiedenis, aardrijkskunde) integreert. Een aantal
groepen is dit jaar aan het proefdraaien met de methode "Naut,
Meander, Brandaan". Na een aantal weken theorie zijn de grote
uitdagingsweken begonnen. 
Zo zijn de kinderen van groep 7a in groepjes verdeeld en gaan
samenwerken aan één van deze grote drie opdrachten:

In 5 lesuren wordt één van deze opdrachten groots uitgewerkt en
vervolgens gepresenteerd. De eindresultaten zullen o.a. te zien zijn
tijdens de feestelijke afsluitavond van de kinderboekenweek.

 

Vakantierooster 2022-2023
Herfstvakantie: 22 oktober t/m 30 oktober 2022
Kerstvakantie: 24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Krokusvakantie: 24 februari t/m 5 maart 2023
Pasen: 7 april t/m 10 april 2023
Meivakantie: 22 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart: 18 mei t/m 21 mei 2023
Pinksteren: 27 mei t/m 29 mei 2023
Zomervakantie: 8 juli t/m 20 augustus 2023

Studiedagen (waarop alle kinderen vrij zijn):
Vrijdag 11 november 2022
Maandag 9 januari 2023
Donderdag 23 februari 2023
Woensdag 22 maart 2023
Vrijdag 9 juni 2023

Gevonden Voorwerpen
Naast de trap (bij de keuken) staan 2 tonnen

met gevonden voorwerpen. Deze zitten
weer barstensvol met kleren, schoenen,
tassen en zelfs een CMNS SCHL trui!

Zeker nu de tijden aanbreken van
handschoenen en mutsen weten wij uit

ervaring dat er dagelijks spullen bijkomen.
Als u iets mist is het handig om eens goed

te zoeken! Een keer in de zoveel tijd
brengen wij de inhoud naar het goede doel

of de weggeefwinkel, dus wacht niet te lang!
 



ik ben Eveline Bouma, 35 jaar en
woon met mijn gezin in Zeist. Na 12

jaar gewerkt te hebben in de
kinderopvang ben ik toe aan een
nieuwe uitdaging.  Doordat mijn

ouders jarenlang in het onderwijs
hebben gewerkt blijft het voor mij

altijd een wens om ook in het
onderwijs te werken. Ik zal vanaf dit
schooljaar ondersteuning bieden in
verschillende klassen. Ernaast ga ik

een opleiding volgen als
onderwijsassistent. 

Juf Eveline
Mijn naam is Sophie

Boerboom, ik loop stage
op de Comeniusschool

voor mijn opleiding
Pedagogiek (aan de HAN

in Nijmegen). Op de
woensdag loop ik mee in

de groepen 5 en op
donderdag assisteer ik bij
Levelwerk. Daarnaast zal

ik sommige kinderen
tussendoor individueel

begeleiden. Geboren!

Ik ben Wouter (18 jaar oud). Ik ben een eerstejaars student en
ik loop stage in groep 3b bij juf Janice. Ik heb het hier erg naar
mijn zin! Ik vind leerkracht het mooiste beroep dat er bestaat.

Op het moment dat je een leerling een complimentje geeft
voor zijn/haar werk dan is die twinkeling in de ogen het

mooiste wat er is. Ik wilde al een tijdje leerkracht worden,
omdat ik het ontzettend leuk vind om met kinderen te werken.
De kinderen die ik in de klas heb zijn oprecht, werken hard en
zijn ook nog eens heel lief voor mij als meester. Ik kijk enorm
uit naar meerdere jaren stagelopen en de toekomst voor mij

als leerkracht. Jongeren zouden meer informatie moeten
krijgen over wat dit beroep precies inhoudt. Ik raad het

iedereen aan!

Meester Wouter

Groepsfoto's 
Voor het bestellen van de schoolfoto’s graag de onderstaande link gebruiken.

https://www.oypo.nl/nl/d8a6bbb1a3da7605
Wachtwoord COM22-23!

De individuele foto's worden in het voorjaar genomen. 
Als er nog vragen zijn dan hoor ik het graag!

Katinka van JustClick

Vannacht (13 oktober) is 
Moos Groot Hulze 

geboren, zoon van juf Brenda!
Wij wensen haar maar natuurlijk
ook Maarten en Mink heel veel

geluk met dit wondertje!
Gefeliciteerd!

Juf Sophie

https://www.oypo.nl/nl/d8a6bbb1a3da7605


Afgelopen dinsdag brachten plusklasleerlingen van de middenbouw en van groep 6 een bezoek aan
Kramer en Van Doorn. Dit keer kwamen ze niet om een boek te kopen, ze kwamen iets brengen.

Einddoel voor ogen? Reclame maken voor het nieuwe boek van het WNF én reclame maken voor onze
aarde en het milieu. De afgelopen week is er dan ook hard gewerkt. Met afvalmateriaal hebben
verschillende groepen plastic monsters gemaakt met als leus “plastic is monsterlijk”. Ook zijn er

prachtige affiches getekend en geschilderd. Het nieuwe boek van het WNF draagt als titel ‘Natuurlijk doe
je zo” en dat gold ook voor onze leerlingen. 

De prachtige reclameobjecten van onze leerlingen zijn te bewonderen in de etalage van de boekwinkel.
De leerlingen maakten gelijk van de gelegenheid gebruik om Olaf van de boekwinkel en Bram van het

WNF uit te horen over hun favoriete boeken en dieren. 
Een mooi voorbeeld van win-win: onze leerlingen zijn proactief geweest en hebben zo gewerkt aan hun

burgerschapsontwikkeling. Kramer en Van Doorn én het WNF zijn bijzonder blij met deze inzet, het
leverde een prachtige etalage op én veel aandacht voor de aarde. Wij kijken terug op een middag vol

synergie!

Als onderdeel van The Leader in
Me hebben we

leiderschapsrollen op school. Dit
zijn rollen die kinderen op zich

nemen en daarbij een taak
binnen school doen. Ze kunnen

daarin proactief zijn en deze
rollen zelf kiezen. Vaak doen ze
hun taak samen. Hierin oefenen

de kinderen ook met de
gewoonte synergie. Door samen
te werken gaat het makkelijker!
Kinderen voelen zich trots op de
rol die ze vervullen en doen het

dan ook met veel plezier!
 

Samen werken we aan een
positief klimaat binnen onze

school waarin iedereen zijn of
haar deel bijdraagt! Het bord met

de huidige leiderschapsrollen
hangt in onze hal. Zo zult u

kinderen zien die bijvoorbeeld
het papier wegbrengen, de

ballen van het dak halen onder
begeleiding van een leerkracht,
de bibliotheek opruimen, helpen

met het opzetten van de
geluidsinstallatie of met de ICT
en thee/koffie rondbrengen aan

leerkrachten.
 



In de week van 7-11 november a.s. organiseert de Comeniusschool
samen met de Stichting Vrienden een 

online (diensten)veiling
om geld op te halen voor de productie van de musical "Lang en

Gelukkig" en voor de aankleding van het schoolplein.
 

Hiertoe zoeken wij nog diensten en producten om te kunnen veilen.
Denkt en doet u mee?

Er zijn al heel veel leuke kavels ingebracht, onder meer ludieke
activiteiten met de meesters en juffen (zie hieronder).

 
Dus kunt u cupcakes bakken, borrels organiseren, surprises maken of

heeft u een vakantiehuisje te huur, wij horen het graag! 
(De opbrengst van de veiling gaat in zijn geheel naar de school)

 
U kunt zich melden door uiterlijk 28 oktober een mailtje te sturen naar:

veiling@comeniusschool.info
Daar kunt u ook terecht met vragen.

Wij hopen op veel animo, straks ook bij het bieden!
 

Een lustrum
jasje

Dienstenveiling!

Een uitje naar
de bioscoop

Een fotoshoot

Voetbal kijken
op groot
scherm

Kerstkoekjes
bakken

Weerwolven

Vetbollen
maken

Lasergamen
in de school


