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Interessante data:  

 3 November studiedag 

16 November judoles gr 1-4 

19 November rapport 1 

22 November judoles gr 5-8 

22-25 November rapportgesprekken 

 

 

voorwoord 1 

Voorstellen juf Demi, leerlingenraad 2 

puzzels 3 

Puzzel, Gastspreker 4 

gastspreker 5 

gastspreker 6 

strip 7 

Voorleeswedstrijd, verjaardagen 8 

kalender 9 
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November  

2021 

U leest op dit moment de nieuwsbrief van november 2021, bij uitstek de herfstmaand van het 
jaar. De Platanen verliezen hun blad waardoor het schoolplein de komende periode een zee 
van bladeren zal opleveren, overigens zal De Groenbus van de gemeente Rotterdam langsko-
men om de bladeren op te ruimen. 

Ook in de klassen is het thema herfst zichtbaar en de kleutergroep werkt in 
deze maand aan het thema Herfst. Er worden herfstbomen, paddenstoelen, 
spinnen en duizendpoten gemaakt. 

Ook lopen helaas de besmettingen met COVID-19 weer op waardoor wij toch 
weer voorzichtiger zijn met fysieke contacten. De inloopochtend van 9 no-
vember a.s. laten wij dan ook nog niet doorgaan.  

In de herfstvakantie ben ik zelf  ook met COVID-19 besmet geraakt, wat 
mijn afwezigheid de afgelopen week  verklaart. Gelukkig ben ik gevacci-
neerd, waardoor mijn klachten licht zijn geweest. Ik ben dan ook weer op 

school aanwezig  als u deze nieuwsbrief leest. 

Verder maakt u kennis met de stagiaire van groep 1-2 en de nieuwe leden van de leerlingen-
raad. We kijken nog even terug naar de maand oktober en blikken vooruit naar de maand de-
cember. Er is ook een bijdrage van een aantal leerlingen die een woordzoeker en kleurplaat 
hebben gemaakt.  

Het verhaal dat is verteld door de dhr Ossendrijver heeft indruk gemaakt op de leerlingen  van 
groep 7 en 8.  U leest hier een verslag over dat is geschreven door de leerlingen. 

Ik wens u veel leesplezier. 
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Mijn naam is Demi Kievit en ik ben 17 jaar. Ik zit op De Hogeschool Rotterdam en  
ben eerstejaars PABO- student.  Ik loop stage in groep 1 en 2 tot en met 31 januari. 
Het is mijn eerste stage dus ik vind het nogal spannend, maar heb er alleen maar zin 
in.  

In mijn vrije tijd vind ik het erg leuk om te lezen, creatief bezig te zijn, muziek te 
luisteren en spelletjes te spelen met vrienden en familie.  

Ik kijk heel erg uit naar deze stageperiode!   

Vrijdag 15 oktober zijn er in de groepen 5 t/m 8 verkiezingen gehouden voor twee vacatures in de leerlingenraad. Een aantal kin-
deren uit groep 6 hadden zich verkiesbaar gesteld en een heuse verkiezingscampagne, met posters in de school en een presentatie 
in de klassen, gehouden. Uiteindelijk zijn er  twee kandidaten met meerderheid van stemmen gekozen. 

Aaron en Yassin worden de nieuwe vertegenwoordigers in de leerlingenraad.  

De eerste vergadering met de nieuwe leerlingenraad staat gepland op dinsdag  2 november.  

De leerlingenraad zal u in de nieuwsbrief op de hoogte brengen van zaken die van belang zijn.  
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In groep 7 en 8 heeft dinsdag 26 oktober Joshua Ossendrijver zijn verhaal verteld dat veel indruk heeft 
gemaakt op de kinderen. Zij hebben een uur lang ademloos geluisterd naar zijn verhaal dat zijn oor-
sprong heeft in de tweede wereldoorlog, maar nog steeds raakvlakken heeft met de huidige omstandig-
heden in onze samenleving.  

Josua Ossendrijver (Rotterdam, 1943) werd als kind van het Joodse gezin Ossendrijver geboren op een 
onderduikadres. Direct na zijn geboorte werd hij elders ondergebracht en door zijn pleegouders aange-
geven als Klaas Slegt. Zijn ouders en broer David zijn, evenals meer dan tachtig andere familieleden, 
vermoord in Auschwitz, Sobibor en andere kampen.  

Sinds de ontdekking in 2010 van zijn identiteit laat hij zich Josua Ossendrijver noemen. 

Hij is sinds 2014 gastspreker voor het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII-Heden 
(Herinneringscentrum Kamp Westerbork) 

Zijn familie werd slachtoffer van het feit dat zij als Joden 'anders' waren, gestigmatiseerd en minder-
waardig. Dit leidde tot uitsluiting en vervolging.  Helaas niets nieuws, maar iets van alle tijden. Echter 
nog steeds worden er mensen gediscrimineerd en uitgesloten, omdat ze, op welke wijze dan ook, an-
ders zijn. Zelfs het pesten berust bij kinderen op ditzelfde mechanisme. Als schrijver en gastspreker 
wordt hij gemotiveerd vanuit die missie te werken aan een wereld waarin iedereen zich veilig en thuis 
voelt. Josua Ossendrijver beseft dat hij slechts een nietig radertje is, maar weet ook, dat vele radertjes 
een lopend uurwerk kunnen vormen.  

Gastspreker in groep 7 en 8  
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Gastspreker in groep 7 en 8  
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Stripverhaal door Nika 
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 1    Milu Fortes                            groep 8 

 3    Sven Barendrecht                  groep 8 

 3    Daan de Winter                     groep 5 

 6    Owen van Eijk                      groep 4 

 6    Finn 't Hart                            groep 8 

 6    Delilah Rosman                    groep 6 

11   Tygo Van Es                         groep 4 

11   Emmilius Sidorenko             groep 7 

16   Raphael Ngongo                   groep 3 

25   Shivangini Dasrath               groep 8 

26   Jessaya Graham                    groep 6 

28   Hayley Henninger                groep 7 

  

Verjaardagen in november  

Voorleeswedstrijd  

Op 15 oktober vond de finale plaats van de voorleeswedstrijd in het kader van de kinderboekenweek. 

Na de verschillende voorrondes in de groepen  5,6,7 en 8 namen de winnaars van de klassen, Djessie, 
Jadyan, Esther en Kyan  het tegen elkaar op. Na een spannende strijd waarin de kinderen elkaar niet 
veel ontliepen besloot de jury Djessie uit groep 5 uit te roepen tot winnaar van de voorleeswedstrijd. 
Zij verdiende hiermee een boekenbon en de titel Voorleeskampioen 2021.  
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