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Belangrijke data
23 november
Groepen 4A en
naar het museum

6A

Sinterklaas is weer in het land, wat een feest!
En natuurlijk vaart hij niet terug naar Spanje voor hij langs De Kleine Kapitein is
geweest.

24 november
OR-vergadering
8.30 uur
Groepen 4B en
naar het museum

Sinterklaas

Twee keer komt hij langs welteverstaan,
En dat zal hij niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
Op dinsdag 28 november zetten de groepen 1 t/m 6 op school hun schoen,

6B

5 december
Sint op school! Vrij om
12 uur
11 december
Studiedag
alle kinderen vrij
21 december
Kerstdiner 18-19 uur
22 december
School tot 12 uur,
start Kerstvakantie!

Voor al deze lieve kinderen zal de Sint hier iets leuks in doen.
Op dinsdag 5 december komen Sint en zijn Pieten al vroeg op school aan.
We zullen ze die ochtend om 8:30 verwelkomen door met z’n allen buiten te staan.
De lootjes zijn inmiddels getrokken in groep 5 t/m 8,
Er worden in deze klassen hele mooie surprises verwacht.
Het wordt een feestelijk festijn,
We hopen dat alle kinderen erbij zullen zijn!
En wat is ook heel fijn…………?
Dat we die dag al om 12 uur vrij zijn!!

Eten en drinken
Op de Kleine Kapitein is het al jaren een gewoonte: we eten en drinken zo gezond
mogelijk! Op gewone dagen én op verjaardagen. Met name de traktaties gaan heel
goed, we zien hele creatieve en gezonde dingen voorbijkomen!
We vragen hernieuwde aandacht voor de broodtrommels en bakjes; wilt u ook daar
zorgen voor een zo gezond mogelijke invulling? Tijdens de “kleine” pauze, rond 10
uur, eten we allemaal fruit. Ook de leerkrachten doen dit en geven hiermee het
juiste voorbeeld. Wilt u ook zorgen voor fruit en gezond gevulde trommels?

Kerst
Donderdag 21 december genieten we ’s avonds op school van het jaarlijkse Kerstdiner. Van 18.00 uur tot 19.00 uur eten de kinderen in de klas met de
leerkrachten, het buffet wordt gevuld met eten wat u samen met uw kinderen
maakt en meebrengt! Intekenlijsten hiervoor zullen vanaf vrijdag 8 december op
de prikborden bij de klassen hangen.
Tijdens het diner is er een borrel voor de ouders in de hal van school. De
organisatie hiervan wordt gedaan door de OR. Hulp is altijd nodig en welkom, u
kunt zich aanmelden middels or@dekleinekapitein.nl
Vrijdag 22 december is een halve dag, kinderen zijn om 12 uur vrij, dan begint de
Kerstvakantie!

Brieven schrijven naar Mali
Beide groepen 7 van de Kleine Kapitein zijn een samenwerking aangegaan met
een basisschool in Mali middels de organisatie “Partners Pays-Dogon”
Vorige week zijn er twee bezoekers uit Mali in de klassen geweest, de kinderen
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Hoera!
Wij feliciteren de
volgende kinderen met
hun verjaardag en
hebben zich goed verdiept en ingelezen en deze week worden de eerste brieven

wensen ze een gezellige

geschreven! We zijn heel benieuwd naar de post die we terug krijgen 

dag toe!

Marietje Kessels
Groep 8 is maandag 20 november gestart met een cursus zelfbescherming.
De cursus is gebaseerd op het Marietje Kessels project (MKP). Het MKP is in 1990 in

November

Tilburg van start gegaan als een project zelfverdediging voor meisjes en jongens

21: Ronas (6A)

van groep 7 en 8 van de basisschool. De lessencyclus is inmiddels een landelijk

25: Rosalie (3)

bekend preventief en effectief bewezen programma.

26: Jayden (7B)

De jongens krijgen les van Jelle Ruijterman en de meisjes van Tacey Benig. Twee
weerbaarheidstrainers die al enkele jaren deze training op de Kleine Kapitein

27: Jay (6B)

verzorgen. Jelle is tevens leerkracht van groep 7 en 8.

27: Doné-Gichelle (8)

Het doel van de cursus is het vergroten van de weerbaarheid van kinderen in

30: Dieter (5B)

situaties waarin sprake is van machtsmisbruik. Tevens willen we voorkomen dat
kinderen zich schuldig maken, nu of in de toekomst, aan intimiderend gedrag.

MB / HB

December

Op de Kleine Kapitein wordt, sinds vorig schooljaar, het team op studiedagen

4: Silke (7A)

geschoold over onderwijs aan meer- en hoogbegaafden (MB/HB onderwijs), door

8: Mick (4B)

Hildi Glastra van Loon van de DNKRS.

11: Jessairo (6A)

Tevens is, onder leiding van Hildi, een werkgroep MB/HB actief. De werkgroep
houdt zich bezig met het beleid op onderwijs aan de meer- en hoogbegaafden.

15: Moira (4A)

De werkgroep bestaat uit: Annemiek, Esther, Minke, Tessa Kramer en Rianne.

15: Cosimo (6B)

Momenteel is de werkgroep bezig met het selecteren/samenstellen van een

15: Finze (5A)

signaleringslijst, die we op DKK willen gebruiken om deze leerlingen te signaleren.
In de klassen geven de leerkrachten verschillende verrijkingslessen en observeren

17: Jip (1/2A)

de kinderen. Tevens zetten de leerkrachten verschillende brede materialen in en

20: Dikra (4B)

smartgames ter stimulering van de inzet en het doorzettingsvermogen.

20: Emily (4A)

Wanneer u vragen heeft kunt u deze stellen aan bovengenoemde leerkrachten of

20: Kenzo (5A)

via het mailadres: esther@dekleinekapitein.nl

Presentatie musea
Wist u dat er in groep 1/2 zelfs het cijfer 1000 werd gegeven voor Museum WilletHolthuysen? Het bezoek met de muizen Snor en Snuit was een daverend succes!
Groep 3 ging op ontdekkingstocht door het Amsterdam Museum en de groepen 5

22: Zainab (5B)
22: Jay (4B)
23: Ziggy (8)
24: Jesse (3)

tekenden met zelfgemaakte inkt een eigen landkaart in het Rijksmuseum. Museum

27: Roman (5A)

het Rembrandthuis toverde de groepen 7 om in ware Rembrandtjes. Ze kregen een

28: Lennart (4B)

demonstratie olieverf maken en maakten van hun tekeningen etsen op een

29: Connor (7B)

drukpers. Alle foto's en reacties van de kinderen vindt u beneden in de hal.
Deze week gaan de groepen 4 en 6 naar het Van Gogh Museum en dan zit de

29: Sam (8)

eerste ronde er weer op. Komend voorjaar gaan alle groepen nog eens op

30: Kaj (5B)

museumbezoek!

31: Sasha (6B)

Bijlagen
Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u de “wist-u-datjes” van juf Rianne (groep
6A). Zij volgt de opleiding tot leesspecialist en deelt haar nieuwe kennis met het
team én u!
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