
 

 
 

 

 

Nieuwsbrief 18 november 
 

 
Beste ouder(s), verzorger(s) en belangstellenden, 

 
Deze nieuwsbrief staat weer vol met nieuwtjes en belangrijke informatie. We 
wensen u veel leesplezier. 

 
Kinderboekenweek actie!  

Naar aanleiding van de kinderboekenweekactie van Primera Westra mogen we 
met blijdschap mededelen dat we met de ingeleverde bonnen €482,84 hebben 
opgehaald! Dit betekent dat we voor € 96,50 boeken mochten bestellen bij 

Primera Westra. We hebben informatieboeken, zoekboeken, voorleesboeken en 
leesboeken aangeschaft. Voor ieder wat wils!  

We willen graag de eigenaren van de ingeleverde bonnetjes bedanken voor het 
ophalen van dit mooie bedrag, evenals Primera Westra!  
 

Nieuwbouw  
De bouwvergunning aanvraag is ingediend! Wij hopen net voor het nieuwe 

kalenderjaar te horen of de vergunning verleend gaat worden zodat wij mogelijk 
in januari/ februari kunnen starten met de bouw. 
 

Op dit moment zijn wij onder andere druk bezig met de verkeersveiligheid 
rondom de nieuwbouw. Uiteraard is de school niet verantwoordelijk voor de 

verkeersveiligheid, maar wij voelen wel de noodzaak om hier constructief over in 
gesprek te zijn met de gemeente en de buurtbewoners. Er wordt in breed comité 

nagedacht over het veilig halen en brengen van leerlingen van en naar de school. 
Op dit moment hebben wij als school een voorkeursscenario. Wij willen dit graag 
op korte termijn samen met de gemeente bespreken met de buurtbewoners. Dan 

volgt er nog het financiële stuk. Mocht er iets concreets uitkomen, houden wij u 
uiteraard op de hoogte. 

 
Oproep vanuit de ouderraad 
 

Dag allemaal, 
 

Een dringende oproep aan jullie is wel echt nodig. Hulp is zeker niet overbodig! 
We zitten met de handen in ons haar want waar laten we die kerstspullen toch 
elk jaar? 
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Er is geen ruimte hier in de huidige Eloy school, maar ook niet in het nieuwe 

gebouw! Oh nee, wat moeten we nou? 
 

We hebben al van alles geprobeerd te regelen, maar niets lijkt een goede 
oplossing te zijn. Dan maar alles weg doen? Nee dat doet ons ook pijn… 
 

Maar ruimte om de spullen op te slaan is dus heel hard nodig. Een mooie plek 
thuis, of bij een bedrijf is echt niet overbodig! 

 
Wij gunnen de leerlingen een mooi versierde school en klaslokaal. Daar waar ze 
op 22 december gezellig kunnen zitten aan het kerstmaal. 

 
Wie oh wie helpt ons uit de brand? Waar is een plekje voor onze kerstversiering 

in dit land? Bij u in de schuur, een kelder of grote loods? We hebben genoeg 
versiering, dus in elk geval graag iets groots. 
 

Laat u het ons weten? Mocht u onze reddende engel zijn, zullen we dat als OR 

nooit vergeten       

 

OZO verbindingszorg 
Apeldoorn is gestart met een platform voor zorg, OZO-verbindingszorg.  

Dit is een eigen online zorgnetwerk waarin snel en veilig gecommuniceerd kan 

worden over zorg die voor uw kind nodig is. Te denken valt aan logopedie, 

fysiotherapie, CJG, huisarts etc.  

Sommige kinderen en gezinnen hebben te maken met verschillende instanties 

die ondersteuning en/of begeleiding bieden. Door deze instanties met elkaar te 

laten communiceren in dit systeem is iedereen op de hoogte over lopende zaken 

en kan er sneller gereageerd worden. Ook is het systeem een veiliger 

communicatiemiddel dan bijv. de mail. Het systeem voldoet aan de privacy 

voorwaarden.  

Onze school zal ook participeren in dit platform om zo sneller contact te kunnen 

leggen. In de bijlage vindt u een korte flyer en u kunt ook een kijkje nemen op 

de site: https://www.ozoverbindzorg.nl/ 

Uiteraard zullen jullie als ouders eerst toestemming moeten geven om uw kind in 

dit systeem te activeren.  

Voor de leerlingen waar nu al zorg aanwezig is, willen wij dit in gang zetten mits 

u hiervoor toestemming geeft.  

Mocht u een inschrijfformulier meekrijgen van de leerkracht en u vindt het fijn 

dat er snel en veilig gecommuniceerd kan worden met u en andere hulpverleners 

over uw kind, dan zien wij het formulier graag ondertekend terug en zullen wij u 

een activatielink sturen.  

  

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u die stellen aan de intern begeleider. 

a.kneijnsberg@veluwseonderwijsgroep, bel of loop even binnen.  
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Kindercoach in opleiding 

Binnen onze stichting is een leerkracht gestart met een opleiding tot 

kindercoach. Zij zou graag met een paar leerlingen van de Eloy 

coachingsgesprekken willen voeren.  

Hieronder legt zij kort uit wie zij is en wat zij zou kunnen betekenen. 

  

Beste ouders/verzorgers, 

De afgelopen 4 jaar heb ik op de Hertog van Gelre gewerkt in de groepen 6 en 7. 

Inmiddels werk ik als invaller voor de Veluwse Onderwijsgroep en volg ik een 

opleiding tot kindercoach in Scherpenzeel. 

Als kindercoach coach je kinderen bij sociale-, emotionele- en 

gedragsproblemen. Vindt uw kind het bijvoorbeeld spannend om met nieuwe 

situaties om te gaan? Is uw kind vaak boos en weet u niet waarom? Of vindt uw 

kind het moeilijk om zich in de klas te concentreren? Dit zijn voorbeelden van 

uitdagingen waarbij ik graag zou willen helpen. 

Het is belangrijk dat ik tijdens deze opleiding met verschillende kinderen mijn 

gesprektechnieken oefen, zodat ik deze leer eigen te maken. 

Ik ben daarom opzoek naar kinderen tussen de 7 en 19 jaar met wie ik dit 

kan/mag oefenen. Het gaat om 4 gesprekjes en er zijn geen kosten aan 

verbonden. Waar en wanneer de gesprekken plaatsvinden is nader te bepalen. 

Bent u enthousiast? Laat het dan even weten aan de intern begeleider op school. 

a.kneijnsberg@veluwseonderwijsgroep.nl bel of loop even bij haar binnen.  

 Alvast heel erg bedankt! 

 

Vriendelijke groet, 

Anouk Nielen 

 

Sport  

Sport van de maand in de maand december.  
aanmelden kan via de onderstaande 

link: https://www.sportserviceapeldoorn.nl/aanbod/?doelgroep%5B0%5D=sport-
van-de-maand 
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Lijkt het u leuk om met uw kind mee te doen aan de midwintermarathon dan kan 

dat. Inschrijven kan tot 9 januari.  
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Nieuws uit de groepen 
 
Groepen 1/2  

Sinterklaas  
Dit weekend was het alweer zo ver, Sinterklaas kwam in ons land. In de 

kleutergroepen werken wij dan ook de komende periode aan het thema 
Sinterklaas. We gaan pepernoten bakken, er is een inpakhoek waar de pietjes 
kunnen oefenen met het inpakken van cadeautjes en de kinderen kunnen zich als 

piet of sint verkleden in de huishoek. Daarnaast maken we een muts, een boot 
en nog veel meer. 

      
Nieuwe letter 
In de groepen 1/2 bieden we bij dit thema één letter aan. Het doel hiervan is om 

de kinderen kennis te laten maken met de letters, woorden, zinnen en de 
geschreven taal.    

   
De letter die tijdens dit thema wordt aangeboden is:  
P van Piet.  

  

 
Uitzwaaien  
Wij merken de laatste tijd dat het erg druk is in het pad voor de groepen. We 
willen u daarom vragen om het afscheid zo kort mogelijk te houden. Op die 

manier kunnen alle kinderen rustig naar binnen lopen. 
  

Voor in de agenda: 
Donderdag 24 november pietengym- de kinderen mogen deze dag verkleed 
als piet of sint naar school komen. 

Vrijdag 25 november studiedag – de kinderen zijn vrij. 
Maandag 28 november schoen zetten – de kinderen mogen vanaf woensdag 

23 november hun schoen (voorzien van naam) meenemen. 
Vrijdag 2 december Sinterklaasfeest – de kinderen mogen deze dag verkleed 
als piet of sint naar school komen. Op school doen ze hun zelfgemaakte muts op.  

Maandag 5 december – kleuters zijn vrij vandaag. 
Donderdag 22 december kerstdiner – informatie hierover komt via parro. 

Vrijdag 23 december Pyjamadag 12.00 vrij – de kinderen mogen deze dag 
in hun pyjama naar school. Ze hoeven deze dag geen lunch mee te nemen, want 
we zijn om 12 uur vrij.  
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Een kijkje in groep 12b 
Wat hebben we hard gewerkt de afgelopen periode. We hebben geoefend met 

kleding opvouwen tijden het thema kleding. We hebben veel geleerd over de 
natuur tijdens het thema herfst. Wist je bijvoorbeeld dat sommige kastanjes wel 
blijven drijven en andere zinken. Inmiddels maken we in de klas alles klaar voor 

het thema Sinterklaas. Samen maken wij een stal, inpakhoek en het kantoor van 
Sinterklaas.  

Daarnaast zijn er alweer een aantal kinderen die nieuw bij ons in de klas zijn. In 
september is Noé bij ons in de klas gekomen. Ook Guus is bij ons gestart en 
Mees is aan het wennen. Welkom Noé, Guus en Mees! 

 
 

 
 
 

Groep 3 
Na de herfstvakantie hebben we kern 3 afgerond met de veilig en vlottoets, een 

spellingsdictee en een letterdictee. De meeste kinderen hebben dit al goed 
gedaan. Sommige kinderen vinden een paar letters nog lastig. Thuis wat extra 

oefenen met de letters en woorden die we hebben geleerd, zou fijn zijn. 
Inmiddels ronden we ook kern 4 bijna af waarin wij de volgende letters hebben 
geleerd: w, o, a, u, j.  

In de vorige kern hebben de kinderen al de gelegenheid gekregen om naast 
woorden zoals ‘doek’ en ‘ijs’ ook eens woorden zoals ‘spaar’ en ‘vrij’ te lezen. Het 

is geen probleem als uw kind dat nog moeilijk vindt. Deze woordjes horen nu nog 
niet bij de basisstof. Wel kan uw kind nu al ‘stam + t’ lezen zoals ‘vaart’ en ‘rent’, 
maar nog niet ‘rijdt’ of ‘wordt’.  

Ook zijn we in nieuwe schrijfschriften begonnen. De lijntjes staan dichter bij 
elkaar maar wat kunnen de kinderen al mooi schrijven. Echt om trots op te zijn. 

 
Samen lezen stimuleert! Prentenboeken worden veel voorgelezen in de 
kleutergroepen. Maar ook in groep 3 zijn ze nog prima te gebruiken! Kinderen 

smullen vaak voor de tiende keer nog van een verhaal. Nu uw kind al heel wat 
letters kent, kunt u het zo nu en dan een woord of een stukje van de tekst laten 

lezen. Soms herinnert een kind zich de tekst nog en herkent het zelfs een lang 
woord al aan een aantal letters. Een leuke en stimulerende ervaring!  
 

Binnenkort starten we met kern 5. De hoofdrol in het verhaal van deze kern, 

‘Dan ken jij Krisje Kolen niet!’, is voor Krisje Kolen. Krisje Kolen houdt ervan als 

alles keurig netjes is; er staat zelfs geen grassprietje verkeerd op zijn gazon. Dat 

probeert hij ook zo te houden met allerlei borden waarop staat wat allemaal niet 

mag rond zijn huis. Dit verhaal is een aanleiding om te praten over regels. Wat 

mag wel, wat mag niet, wat gebeurt er als je je niet aan de regels houdt? 

Woorden als ‘de boef’, ‘de boete’, ‘de regel’ en ‘het uniform’ komen hierbij aan 

bod. 
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Letters en woorden lezen in kern 5 

De nieuwe letters in kern 5 zijn: eu, ie, l, ou en uu. Voor sommige kinderen zijn 

de ‘eu’, ‘ie’ en ‘ou’ best lastig. We besteden daarom veel aandacht aan die letters 

en herhalen ze iedere dag. 

  

De kinderen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen 

lezen: 

• eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘uw’, zoals: duw, duwt; 

• tweelettergrepige woorden, zoals: strandbal, braadworst; 

• tweelettergrepige verkleinwoorden, zoals: schroefje, strikje; 

• eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘ch’ of ‘cht’, zoals: lach, bocht; 

• eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘aai’, ‘ooi’ of ‘oei’, zoals: haai, 

kooi, roei; 

• tweelettergrepige woorden die eindigen op ‘e’, zoals: korte, aarde; 

• tweelettergrepige woorden die eindigen op ‘en’, ‘er’ of ‘el’, zoals: honden, 

tijger, mantel; 

• tweelettergrepige woorden met in het midden twee dezelfde medeklinkers, 

zoals: takken, bakker. 

 

Met rekenen ronden we blok 3 af en starten we met blok 4. We gaan verder 

leren met de plus- en de minsommen tot 10, geld tellen tot 20 euro, de 
splitsingen van 10 (verliefde harten), de betekenis van oppervlakte en een 
bouwsel nabouwen aan de hand van een plaatje. De telrij wordt uitgebreid tot 

50. We doen veel teloefeningen zoals door- en terugtellen en tellen met 
sprongen van 2, 5 en 10. Ook de structuur van de getallen tot 20 wordt verkend. 

(een tiental en losse). Bij het splitsen, optellen en aftrekken mogen de kinderen 
het rekenrek gebruiken.  
 

Daarnaast zijn we na de herfstvakantie weer begonnen met een nieuw thema 
van wereldmoment en talentmoment. Voor wereldmoment zijn we bezig met de 

geschiedenis in ons thema ‘en toen’ en met talentmoment gaan de kinderen 
workshops volgen in het thema “Wat ik later worden wil”. 

 
Natuurlijk zijn we in deze spannende maar gezellige tijd ook volop bezig rondom 
het thema “sint en piet”. We rekenen met pepernoten en pakjes en helpen piet 

met het rijmen. Op 24 november hebben we pietengym en we mogen onze 
schoen zetten op 28 november. Bij de pietengym mogen de kinderen dan als piet 

of sint verkleed komen en hun gymschoenen meenemen. Vrijdag 2 december 
vieren we dan ook het grote feest samen met de sint en zijn pieten.  
 

We wensen iedereen een gezellige tijd. Wij hebben er zin in! 
 

Groetjes de juffen 
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Groep 4 

Sinterklaas 
De gezellige sinterklaasperiode is weer aangebroken. De klas is versierd voor de 

Sint en ook hebben de kinderen al een leuk piet of sint geknutseld. Tijdens het 
dictee komen er soms Sint-woorden voorbij en bij het rekenen kan het zomaar 
zijn dat we met pepernoten de sommen oefenen. Tussendoor zingen we vaak 

even een Sint liedje.  
 

Rekenen 
Voor rekenen komt het komende blok het volgende aan de orde: 

 
 

Thuis kunnen de tafels van 1,2,5 en 10 geoefend worden. Aan het einde van het 
schooljaar moeten deze tafels (en de tafel van 3 en 4) op tempo opgenoemd 

kunnen worden (ook door elkaar). Dit kan online geoefend worden, maar ook 
met spelletjes.  
Ook het digitaal klokkijken mag geoefend worden in hele uren. Aan het einde van 
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groep 4 moeten de kinderen ook de halve uren kunnen aflezen op de digitale 

klok.  
 

Spelling 
Met spelling hebben de kinderen een aantal nieuwe categorieën geleerd: 
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De komende periode gaan de kinderen aan de slag met het klankgroepwoorden. 
Voor veel kinderen is dit een lastige categorie. Daarom besteden wij hier veel 

aandacht aan. Belangrijk bij een klankgroepenwoord is dat de kinderen een 
woord in klankgroepen kunnen verdelen en weten welke klank er aan het einde 
van de klankgroep staat. Bijvoorbeeld: klassen, kla-ssen, de klankgroep is kla, 

de laatste klank is a, dat is een korte klank. Dit is belangrijk omdat dan bepaald 
kan worden of de volgende letter enkel of dubbel geschreven moet worden.  

 

 
 
 

 
 

 
Groetjes, 
Groep 4 
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Groep 5 

Afgelopen weken hebben we veel leuke activiteiten gehad in groep 5. Startend 
met de klassenactiviteit. Er waren veel ouders, dat is fijn! We zijn begonnen met 

het spel ‘wie ben ik’, een korte pauze met iets lekkers en sloten af met 
stoelendans. Het was een gezellige middag. 
 

Ook is de kinderboekenweek Gi-Ga-Groen afgesloten! We hebben in de klas 
geknutseld en natuurlijk vooral veel gelezen. Met de Gi-Ga-Groen bingo mochten 

de kinderen elke keer op een andere plek in het lokaal lezen. We hebben zelfs 
één dag buiten gelezen! 
 

 
 

Na de herfstvakantie zijn we begonnen met een nieuwe periode voor zowel 
Talentmoment als Wereldmoment. Voor talentmoment zijn we bezig met de 
onderdelen ‘tekenen’, ‘drama’ en ‘dans’. Aan het einde kunnen de kinderen hun 

favoriete onderdeel kiezen voor het eindproduct.  
 

Vorig blok van rekenen hebben we leren analoog klokkijken met 5 en 10 minuten 
voor het hele en het halve uur. Dit doel heeft nu iedereen gehaald, heel fijn! Nu 
gaan we een stapje verder en oefenen we met de digitale klok. Toch is dit wat 
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lastiger. Wilt u thuis af en toe vragen hoe laat het is met de digitale tijd? Wij 

gaan hier in de klas wekelijks mee oefenen.  
Tot slot hebben wij op vrijdag 11 november een bezoek gebracht aan de 

bibliotheek Coda. Hier hebben we gekeken naar de verschillende pictogrammen 
aan de zijkant van boeken. Alle kinderen hebben een boek gezocht met het 
gekregen pictrogram en konden dit boek ontdekken. Natuurlijk gingen we pas 

weer naar school na een keertje van de glijbaan te zijn geweest…  
 

 
 
 

Groep 6 
Dit jaar wordt er door de kinderen in groep 6 hard gewerkt 

Rekenen, spelling, taal, begrijpend lezen en nog veel meer  
Dat heeft Sint heus wel gemerkt 
  

We zijn deze week begonnen met het schrijven van het werkstuk 
Een onderwerp kiezen, onderzoeksvragen bedenken, een inleiding en 

hoofdstukken schrijven 
Het moet op 25 januari af zijn, dus geen paniek er is (nog) geen tijdsdruk 

  
Met spelling hebben we -eindelijk- een nieuwe categorie geleerd, niet één 
Maar zelfs twee: Het taxiwoord en het chefwoord 

Zoals chocolade, machine, mixer en extreem 
  

Plus- en minsommen onder elkaar, dan hebben we de afgelopen weken veel 
gedaan 
Dit hebben de kinderen al zeer goed onder de knie 

Grote deelsommen uitreken met behulp van een ‘lollyrijtje’, is de kinderen van 
ook niet ontgaan 

  
Schoen zetten, naar de ASK en de surprises uitpakken 
Wat verheugen we ons daarop  

Natuurlijk maken we ook in groep 6 tijd voor Sinterklaasactiviteiten naast alle 
leervakken 

  
In Parro zal een impressie worden geplaatst van deze activiteiten 
Sintmiddag, schoen zetten en surprises,  

Geniet met elkaar van de gezellige festiviteiten 
  

Groetjes,   
Juf Vivian  
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Groep 7 

 

Dit keer een paar stukjes tekst van leerlingen zelf: 

  

Hoi ik ben Liz p en ik ben 10 jaar oud. Ik zit in groep 7 bij juf Karen. Wij hebben 

als enige school wereldmoment en talentmoment. Best uniek eigenlijk! Bij 

talentmoment kan je nieuwe talenten vinden. En bij wereldmoment leer je over 

geschiedenis, over de natuur en over aardrijkskunde. Dus we hebben 3 vakke. 

Bij talent hebben we de volgende dingen. Naaien, beroepspolonaise, oude 

ambachten en PowerPoint. Wereldmoment doen we met de groepen 7 en 8. En 

met talent doen we het met de groepen 6,7 en 8. Ook doen we nu rekenen en 

taal met Snappet en soms ook met automatiseren doen we het op Snappet. 

Snappet vind ik persoonlijk zelf leuker. 

 

Hoi! Ik ben Annelot en ik zit in groep 7 op de Eloyschool. Wat ik zo leuk vind aan 

de Eloyschool zijn de vrienden en vriendinnen die ik heb natuurlijk, maar ook dat 

we talentmoment hebben. Je doet het samen met anderen groepen en ze hebben 

allemaal een ander onderwerp, je kan zelf kiezen waar je eerst heen gaat en het 

laatst. Je kan bij het ene bv: naaien doen en bij de ander hout graveren, elke 

keer is het weer anders en elke keer hebben we een ander thema. We hebben 

ook wereldmoment bij wereldmoment kan je ook zelf kiezen wat je het eerst en 

het laatst gaat doen je hebt dan keuze uit: geschiedenis, natuur, aardrijkskunde, 

en soms ook techniek. Je hebt bij elke keer wereldmoment ook een andere les. 

Je kan zelf je eindproduct dat is bv: een knutselwerkje of een les kist het kan 

van alles zijn! Je kan ook zelf de toets uitkiezen, dus wat je het interessants 

vindt.  

 

Hallo ik ben Harm en ik zit in groep 7. Ik ga jullie wat vertellen over groep 7. 

Wereldmoment doen wij met groep 7,8a en 8b . Bij wereldmoment heb je 

geschiedenis en natuur en aardrijkskunde. Zelf vind ik geschiedenis het leukst. 

Op school heb je ook nog talentmoment. Talenmoment doen we met 6,7,8 en 

soms groep 5. Bij talentmoment mag je lekker bewegen. Je hebt ook nog de 

weektaak. Daar heb je Daltonplantaken en de weekopdracht. Bij daltonplantaken 

heb je rekentaken, ,taal ,Blokboek en staal. Dit was het. 

 

Hoi ik ben Saar ik zit op de Eloy school in groep 7 In groep 7 leren we heel veel 

nieuwe dingen. Bij spelling leren we nieuwe categorieën zoals: militairwoord, 

tremawoord, enzovoort. Op de dag planning staat wat we deze dag gaan doen en 

op de weektaak staat wat we deze week gaan doen. Op snappet doen we 

meestal rekenen en taal en soms automatiseren. Bij talentmoment leren we onze 

talenten te ontwikkelen dat doen we met verschillende groepen zo doen we 

werelddansen en nog veel meer. Wereldmoment leren we dingen over de wereld 

dat doen we dan samen met groep 8a en groep 8b. Op vrijdag hebben we in de 

middag altijd eigentijd. Dat vind ik superleuk, omdat je dan zelf mag kiezen wat 

je wilt doen. Groetjes Saar 

http://www.eloyschool.nl/


 

 

 

  
 

 

Ik ben Rogier uit groep 7. Ik ga iets vertellen over de Snappet Het is een klein 

ipadje waar je opdrachten op krijgt. We hebben rekenen taal en automatiseren 

op de Snappet. Ik vind de Snappet zelf wel fijn anderen kinderen niet en het past 

je niveau aan. Ik ga nu iets vertellen over wereld moment: de Eloy is de enige 

school die dat heeft. Het is aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. je kan zelf 

kiezen waar je als eerste naartoe gaat en tweede en derde. groetjes Rogier 

 

 
 

 
 

Groepen 8 
 
Citotoetsen 

De groepen 8 zijn momenteel druk met de Citotoetsen. Dit is dus eerder dan in 
alle andere groepen. Zo kunnen de kinderen van groep 8 in januari gericht de 

open dagen bezoeken. In april staat dan alleen nog de eindcito gepland, maar 
het schooladvies kan dan alleen nog maar naar boven worden aangepast.  
 

Aankomende week brengen wij een bezoek aan Coda. We hebben sowieso 
gezellige weken voor de boeg. 

Op 28 november mogen de kinderen hun schoen zetten. De lootjes zijn 
getrokken en we vieren het Sinterklaasfeest op vrijdag 2 december. De kinderen 
mogen donderdagmiddag 1 december hun surprise komen brengen.  

Ook brengen we nog een bezoek aan Orpheus voor de ASK voorstelling op 29 
november.  

 
Gastles Stichting Chris en Voorkom 
De groepen 8 hebben een gastdocente in de klas gehad die een les kwam geven 

over weerbaarheid en gezondheid. Beide groepen hebben 2 lessen gevolgd. In de 
eerste les werd vooral verteld over de gevaren van roken en alcohol. In de 

tweede les kwam een ex-verslaafde vertellen over zijn ervaringen.  
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Woendfa 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Woensdag 23 november hebben we op de Eloy de finale van de 
voorleeswedstrijd. Spannend! Wie zal er dit jaar winnen? 

 
Ook zijn we weer gestart met talentmoment. Het thema is dit keer “wat ik later 
worden wil” De kinderen volgen workshops en zijn aan de slag gegaan met 

houtbewerken, naaien, musical en ict. 
 

Verder wensen we iedereen een fijn weekend! 
Groetjes  
 

Renate, Pauline en Milou 
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