
 

28 nov.: MR vergadering 

 

5 dec: Sinterklaasvie-
ring.  

 

5 dec: de leerlingen zijn 
deze dag om 12.00 uur 
vrij! 

 

21 dec.: Kerstviering 
op school.  

 

23 dec: start kerstva-
kantie.  

Verbouwing Het Schakel-
veld 
Binnenkort zal er gestart 
worden met een uitbreiding 
van het gebouw aan de 
achterzijde van de SO-
vleugel, bij de ingang van 
SO de Aventurijn. U wordt 
zo spoedig mogelijk geïnfor-
meerd over de verbouwing 
en eventuele logistieke ge-
volgen voor onze school.  
 
Lampionnenshow 
De lampionnenshow SO 
vond plaats op woensdag 8 
november. De avond werd 
goed bezocht door zowel de 
leerlingen en ouders/ ver-
zorgers van onze school als 
de leerlingen en ouders/ 
verzorgers van de andere 
scholen in het gebouw. We 
kijken terug op een gezelli-
ge en sfeervolle avond. 

De leerlingen van het SO 
zijn tevens op vrijdag 10 
november Sint Maarten 
gaan lopen bij de groepen 
van het VSO. Uiteraard kre-
gen de leerlingen (gezonde) 
traktaties voor de mooie 
liedjes. 

 

Schoollunch/ontbijt 
Het Nationaal Schoolontbijt 
is al 14 jaar het grootste 
educatieve ontbijtevene-
ment van Neder-
land.  
Veel kinderen 
slaan ’s ochtends 
nog steeds hun 
ontbijt over, blijkt 
uit verschillende 
onderzoeken. Of 
ze ontbijten niet 
gezond. Terwijl 
juist voor school-

kinderen een goed ontbijt 
de beste start is. En het is 
ook nog eens leuk om sa-
men te ontbijten. Om dat 
te ervaren gaan ook dit 
jaar honderdduizenden 
kinderen samen op school 
ontbijten. Bakkers en su-
permarkten uit de buurt 
maken dat samen met ons 
mogelijk. 
Wij hebben op vrijdag 10 
november ook mee ge-
daan met het Nationaal 
Schoolontbijt.  

 

Sinterklaasviering 
De sinterklaasviering vindt 
plaats op dinsdag 5 de-
cember. Sinterklaas komt 
met zijn Pieten op het SO 
langs bij alle groepen. Het 
VSO geeft een eigen invul-
ling aan het Sinterklaas-
feest in de groepen.  
De leerlingen krijgen ge-
durende de ochtend diver-
se versnaperingen.  
Graag wel gewoon 
fruit/drinken meegeven.  
 

Margemiddag 5 dec.: 
Dinsdag 5 december heb-
ben we ‘s middags een 

Agen da 
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aste ouders opgeleverd 
die ons team willen ver-
sterken:  
 
Leonie van Aalst, moeder 
van Ivan (SO) en  
Ronald van Dijken, vader 
van Fabe (VSO) 
 
Wij zijn heel blij dat we 
straks de winter-
LiefNieuws weer kunnen 
uitbrengen.  
Artikeltjes en oproepjes 
van ouders / verzorgers 
zijn zeer welkom. Copy 
graag vóór 
7 december aanleveren 
naar: schoolkrantvan-
liefland@gmail.com  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Redactie LiefNieuws: 
Liesbeth Zevenhuizen 
Ludy Timmer 
Leonie van Aalst 
Ronald van Dijken  
 
PBS Beloningssysteem: 
Piebiemuntjes 
De Piebiemuntjes zijn ook 
dit schooljaar al rijkelijk 
uitgedeeld aan de SO-
leerlingen. Variërend van 
“netjes lopen door de 
gang” tot individuele af-
spraken met leerlingen.  
Menig leerling loopt trots 
met een welverdiend Pie-
biemuntje door de school.  
De Piebiemuntjes worden 
ingeleverd bij de groeps-
leerkracht. Wanneer er 
individuele afspraken gel-
den, zal er ook een indivi-
duele beloning volgen. 
Daarnaast zijn er in diver-
se groepen groepsbelonin-
gen waar de gehele groep 
voor spaart. De leerlingen 
kiezen samen voor de be-
loning waarvoor ze sparen 
naar aanleiding van een 
menukaart. In de klassen 
zijn de groepsbeloningen 
zichtbaar voor alle leer-
lingen, zodat een ieder 
kan zien hoeveel er reeds 
verdiend is en hoeveel 
muntjes er nog moeten 
komen. Er wordt hard ge-

margemiddag. De leer-
lingen zijn deze middag 
om 12.00 uur vrij.  

 

Kerstviering 
De kerstviering vindt 
plaats op donderdag 21 
december. Het is niet no-
dig om deze dag 
brood/drinken mee te ge-
ven. Het SO en het VSO 
hebben deze dag een ge-
zellig programma in de 
eigen groep. Het VSO gaat 
tussen de middag genie-
ten van een lekker buffet 
in de theaterzaal. Het SO 
gaat deze middag genie-
ten van buffetjes in de ei-
gen groep. Op vrijdag 22 
december wordt er geen 
lesrooster gevolgd, maar 
zal iedere groep het kalen-
derjaar in de eigen groep 
afsluiten.  
 

NB. Op vrijdag 22 decem-
ber begint ‘s middags de 
kerstvakantie. Er zijn deze 
dag geen gewijzigde lestij-
den: de SO leerlingen zijn 
gewoon om 12.45 uur vrij 
en de VSO leerlingen ge-
woon om 14.45 uur.  
 

Nieuwe redactieleden 
LiefNieuws 
De oproep voor nieuwe 
redactieleden voor de 
schoolkrant LiefNieuws 
heeft ons twee enthousi-

spaard en de eerste belo-
ningen zijn uitgedeeld.  

 

 
  

 

 


