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Agenda 

Dankdag (geen vrije dag) woensdag 2 november  

VO-scholenmarkt, vanaf 19u donderdag 3 november Sporthal Molenzicht 

Facultatieve oudergesprekken maandag 14 november t/m donderdag 17 november 

Studiedag, alle kinderen zijn vrij vrijdag 18 november  

 
Voorwoord 
Na de eerste periode van het leerjaar hebben we kunnen genieten van de 
herfstvakantie met het heerlijke weer! Inmiddels zijn we weer opgestart en gaan we 
ons opmaken voor de komende weken met twee grote feesten, Sinterklaas en 
Kerstmis. Het klinkt nog erg ver weg, maar achter de schermen zijn we er al druk mee 
bezig.  
Deze nieuwsbrief is weer goed gevuld, veel leesplezier gewenst! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bijbelverhalen 
Wat nu? Wat als we het zelf even niet meer weten. Hoe gaan we hier dan mee om? 
En bij wie vragen we dan om steun en hulp?  
In de maand november horen we over het verhaal van Mozes die lang op de berg 
blijft om met God te praten. De Israëlieten twijfelen of hij nog terugkomt en vragen 
Aaron om een gouden kalf te maken, dat ze kunnen aanbidden als een god.  
Als Mozes terugkomt, ziet hij het volk om het gouden kalf heen dansen. Hij wordt 
woedend en gooit de stenen tafelen kapot. God zegt dat hij nieuwe stenen platen 
mee de berg op mag nemen zodat het verbond vernieuwd kan worden.  
Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van 
de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft. - Psalm 121:1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lied van de maand 
In de maand november leren we de kinderen van de onderbouw het lied ‘Here, 
maak mij Uw wegen bekend’ aan, dit is Psalm 25 van de cd Goed gestemd.  
De kinderen in de bovenbouw leren ‘Vrede zij u’. Dit is lied 359 uit de bundel 
Weerklank. In de groepen oefenen we deze liederen met elkaar en op de laatste 
zondag van de maand worden deze liederen ook in diverse kerken gezongen.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Nieuwe kinderen 
In november start Jesse Ruijter in een van onze peutergroepen.  
Mees Boom, Sam de Jong en Arie Zwartbol starten in november in een van de 
kleutergroepen. Wij wensen alle kinderen een goede tijd op De Schalm toe!  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nieuws van de BSO 
We laten het thema herfst deze maand een beetje achterwege, want het grote 
sinterklaasfeest is weer in aantocht! Ook op de BSO gaan wij hiermee aan de slag.  
Er zullen leuke bakactiviteiten zijn maar ook drama en creativiteit ontbreken niet.  
We hebben juf Linda mogen verwelkomen bij ons op de BSO. Zij werkt op maandag 
en donderdag. Er zijn ook nieuwe kinderen op de BSO gekomen, hartelijk welkom! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oproep van de peuterspeelgroep 
Onze Puk heeft een nieuwe garderobe nodig! Zijn er creatieve ouders 
of grootouders die voor Puk mooie, nieuwe outfitjes kunnen naaien of 
breien? Liefst passend bij de seizoenen en onze Puk thema's.  
Voor meer informatie óf om u aan te melden, kunt u e-mailen naar de 
teamleider jonge kind: manon.dost@pit-ko.nl. Bedankt! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nieuws van de PSG 
Het eerste thema zit er alweer op en we zijn druk bezig met het volgende thema, 
FEEST. Dat wordt een heel leuk en leerzaam thema. We hebben een feest met Puk, 
het Sint feest niet te vergeten en aan het einde hopen we kerst te vieren. 
Het lokaal wordt weer helemaal aangepast naar het thema en voor ieder thema 
worden er dit jaar nieuwe materialen aangeschaft zodat we de hoeken allemaal 
passend en aantrekkelijk kunnen maken. We merken dat de kinderen het erg leuk 
vinden om met de vernieuwde hoeken te spelen en geïnteresseerd zijn in het nieuwe 
materiaal. 
 
Nu hangen de geverfde blaadjes er nog van het thema GIGA groen en onze spinnen 
van de herfst zitten nog op de muur. Straks worden er weer leuke nieuwe dingen 
gemaakt. Wij hebben er weer zin in en we hopen dat we allemaal een fijne 
herfstvakantie hebben gehad. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bag 2 school 
De opbrengst van de actie Bag 2 school is €66,30. Er is 221 kilo ingeleverd door u, 
hartelijk dank hiervoor! Van de opbrengst kopen wij nieuwe boeken voor onze 
bibliotheek.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Facultatieve oudergesprekken  
In de week van 14 november a.s. vinden er facultatieve oudergesprekken plaats.  
U wordt door de leerkracht(-en) van uw kind, per e-mail, uitgenodigd om in te 
schrijven via Teams. U krijgt dus alleen een uitnodiging als de leerkracht(-en) u graag 
willen spreken.  



 

Nieuwsbrief november 2022 | 3 

Heeft u op woensdag 9 november a.s. nog geen e-mail ontvangen om in te schrijven 
en wilt u toch graag een gesprek? Dan kunt alsnog inschrijven op eigen initiatief tot 
uiterlijk vrijdag 11 november a.s. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zending – Stichting Pebbles & Ripples 
Heeft u al een kijkje genomen op de website of via het 
Telegram Channel?  
Hierbij nogmaals de link: https://t.me/+Y2lEIJ6aj0Y4ODU0. 
Ook hebben zij een YouTube Channel waar zij hun vlogs 
posten: https://youtube.com/channel/UC5K-C6SOx97h2XSNRLDAJXw. 
  
De opbrengst tot aan de herfstvakantie bedraagt €109,40. Wilt u direct een donatie 
overmaken? Dit kan via de website www.pebbles-and-ripples.com. 
Wilt u dan naast uw naam, ook de naam van ons kindcentrum vermelden, zodat we 
u en onze kinderen op de hoogte kunnen houden van de opbrengst voor dit doel. 
Bedankt voor uw bijdrage! 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoofdluis, nooit helemaal uit beeld  

Helaas zal niet snel gemeld kunnen worden dat de overlast van de 
medebewoners op de hoofdhuid verdwenen is. Gelukkig neemt 
die overlast wel af, maar zo af en toe wordt de aanwezigheid van 
hoofdluis en/of neten gemeld.  

Omdat die niet uit te roeien zijn, blijft er niet veel anders over dan 
te proberen de overlast te voorkomen. En mochten ze dan ontdekt 

worden, dan moet je als ouder weten wat te doen. Hierover heeft het ministerie voor 
Volksgezondheid een duidelijke brochure opgesteld. Mocht u daar belangstelling 
voor hebben, dan kunt u de folder downloaden via deze volgende link. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Afsluiting Corn. Smitstraat 
In opdracht van de gemeente Alblasserdam gaat DG Infra B.V. uit Alblasserdam 
werkzaamheden uitvoeren vanwege de wateroverlast in de Cornelis Smitstraat. Het 
gaat dan om het vervangen van het riool en het ophogen van het straatwerk. De 
werkzaamheden worden in twee fasen uitgevoerd. 
Fase 1:  
Van 8 november, 7.00 uur, wordt de Plantageweg/ Cornelis Smitstraat afgesloten. 
Deze afsluiting duurt tot 11 november, 16.00 uur. 
Fase 2: 
De Cornelis Smitstraat wordt tussen de huisnummers 6 t/m 18 afgesloten tot vrijdag 2 
december a.s. 
 
De parkeervakken in de straat worden voorzien van parkeerverboden. Hierop wordt 
aangekondigd dat er vanaf 8 november a.s. niet meer mag worden geparkeerd. 
Deze werkzaamheden zullen zeker voor enige overlast zorgen. Ook het halen en 
brengen van kinderen, zeker met de auto, zal niet zo makkelijk gaan.  
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Daarom ook deze aankondiging. Als iedereen hiermee rekening houdt, dan kunnen 
onnodige, gevaarlijke verkeerssituaties rondom het kindcentrum voorkomen worden. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Studiedag 
Op vrijdag 18 november a.s. is er een studiedag voor het hele team. Alle kinderen van 
het onderwijs zijn deze dag vrij. De peuterspeelgroep en BSO zijn wel beschikbaar. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inschrijven nieuwe kinderen 
Mocht u uw zoon of dochter willen aanmelden voor onze peuterspeelgroep of voor 
de basisschool, dan voeren we graag een informatief gesprek. Het gaat in het 
gesprek vooral om het aan te melden kind, dus maken we ook een afspraak als het 
kind al een broer of zus op De Schalm onderwijs heeft.  

Vanuit onze kernwaarde “Persoonlijke Aandacht” vinden wij het 
belangrijk om voor ieder kind én iedere ouder tijd te maken om 
met elkaar kennis te maken. Het is de start van het bouwen aan 
een goede relatie tussen ouders, dit kind en het kindcentrum. 
Deze positieve start is van belang om uw kind meteen vanaf de 
eerste dag de persoonlijke aandacht te kunnen schenken. Wij 
willen er alles aan doen om ieder kind juist datgene te bieden 
wat hij of zij nodig heeft!  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kinderboekenweek 2022 afgesloten 
Aan de Kinderboekenweek hebben we ook dit jaar weer de nodige aandacht 
besteed. En dat is natuurlijk niet voor niets. De Kinderboekenweek is één van de 
manieren om het zo belangrijke lezen te stimuleren.  

Inzetten op leesbevordering is absoluut noodzakelijk. 
Wie leest, heeft namelijk de wereld aan zijn/haar 
voeten. (Voor-)lezen ligt aan de basis van de taal- en 
leesontwikkeling van kinderen en aan de kansen die zij 
krijgen op school, maar met name in de maatschappij. 
Lezen verruimt ons denken, leert ons om anderen beter 
te begrijpen en vergroot ons welzijn.  
 

Iets snel en goed leren, wordt veel eenvoudiger als je er plezier aan beleeft. En dat 
geldt zeker voor het leren en kunnen lezen. Het bevorderen van de leesmotivatie zien 
we daarom als één van onze primaire opdrachten. Dat kan op vele manieren, 
waarvan de aandacht voor de Kinderboekenweek er één is. Ook u kunt als ouder het 
leesplezier van uw kind(-eren) bevorderen. Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een bijlage 
waarin een aantal tips is terug te vinden. 
 
Omdat lezen in onze maatschappij eigenlijk de basis vormt voor “leren”, krijgt u in de 
volgende nieuwsbrieven meer informatie over het leren lezen. Veel mensen denken 
dat het leren lezen beperkt blijft tot groep 3, waar het aanvankelijk lezen op het 
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rooster staat. Dat is echter een misverstand. Leren lezen begint al als een kind in de 
wieg ligt en houdt eigenlijk nooit echt op. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Trommel zonder rommel 
Op De Schalm hanteren we het vijf-gelijke-dagen model. Om de tijd zo efficiënt 
mogelijk te benutten, eten we tussen de middag met elkaar. Voor die lunch komt in 
de regel een goed gevulde trommel mee van huis. Regelmatig krijgen we vragen 
over de mogelijke inhoud van die trommel. Geef ik niet te veel of te weinig mee voor 
tussen de middag? Mag er snoep in de trommel? Is hetgeen in de trommel meegaat 
wel gezond?  
 
De GGD heeft een boekje uitgebracht onder de titel 
“Trommel zonder Rommel”. Daarin geeft de dienst allerlei 
tips voor het ontbijt, de pauzehap, lunch, waterdrinken, 
trakteren en lees wat een kind allemaal zelf kan doen om 
gezond eten en drinken mee te nemen. Wij hebben dit 
boekje als bijlage meegestuurd met de nieuwsbrief van 
september jl. 
 
Wat is het fijn als je kind goed in zijn vel zit, in de klas goed kan opletten en veel 
energie heeft. Met de tips in dit boekje gaat dat lukken. Want als je gezond eet en 
drinkt, voel je je fit, heb je meer energie en kun je beter opletten. Daarom zeggen wij: 
Een Trommel zonder Rommel! 
Via de onderstaande link is het boekje te downloaden, doe er uw voordeel mee! 
https://www.trommelzonderrommel.nl/wp-content/uploads/2022/07/TROMMEL-
ZONDER-ROMMEL.pdf 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bijlagen bij deze nieuwsbrief 
Bij deze nieuwsbrief vindt u als eerste bijlage een flyer over een interactief webinar 
over slaap in de basisschoolleeftijd. De tweede bijlage is informatie over leesplezier.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De volgende nieuwsbrief 
De nieuwsbrief van de maand december wordt in week 48 verstuurd.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 


