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November 
 

Wist u dat …… 
…. de voorleeswedstrijd gehouden is op vrijdag 16-10-2020 en dat deze gewonnen is door Kate Rieff.   
…. in november weer de meeloopdagen VO voor groep 8 plaatsvinden en dat deze zowel door Metameer als   
     Elzendaal Gennep en Boxmeer georganiseerd worden.  
…. wij voor het bezoek van groep 8 van ’t Kendelke voor de woensdagen hebben gekozen (zie kalender). 
…  er vanwege de nieuwe coronamaatregelen  ook op school strengere regels gelden. Op de deuren van alle ingangen   
     vindt u de nieuwe regels m.b.t. het binnenkomen van het schoolgebouw. Wij willen iedereen verzoeken zo min  
     mogelijk de school binnen te komen en –in het geval een bezoek noodzakelijk is- in ieder geval een mondkapje te  
     dragen, de handen te desinfecteren en het bezoekersregister in de hal in te vullen. Op deze manier hopen we het  
     virus zo goed mogelijk buiten de deur te houden. 
…. er weer enkele nieuwe stagiair(e)s op ’t Kendelke begonnen zijn en dat zij zich verderop in deze nieuwsbrief aan u  
     zullen voorstellen. 
 

Jarig 
Deze maand zijn juf Tineke (6-11), juf Marjolein 26-11) en juf Nicole (27-11) jarig. Alvast hartelijk 
gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.  

 

Welkom     

 
In november komt Jaylinn van den Heuvel in de onderbouw bij juffen Marloes, Marianne en 
Christa. Wij wensen haar een fijne tijd toe bij ons op ’t Kendelke. 

 

 

Voorleeswedstrijd 

De vrijdag voor de herfstvakantie was het zover…. De schoolronde van de voorleeswedstrijd!  
Vanuit de bovenbouw en de middenbouw mochten in het totaal 6 leerlingen meedoen met deze schoolfinale.  
Voor de middenbouw hebben Kate, Lente en Julian meegedaan. Scott, Merle en Tala hebben de bovenbouw 
vertegenwoordigd. 
Alle lezers hebben het super goed gedaan en het publiek heeft genoten van de korte verhaaltjes.  
 
Riet en Tineke waren vandaag de jury. En deze twee juffen hadden de lastige taak om een winnaar te kiezen.  
Toch waren ze het snel eens over de winnaar. De schoolronde van de voorleeswedstrijd 2020 is gewonnen door…. 
KATE!  
Super knap en goed gedaan!  
 
Merle eindigde als tweede en omdat ze in de bovenbouw zit mag ze onze school gaan vertegenwoordigen bij de 
gemeentelijke rondes. We wensen haar veel plezier en succes! 
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Voorstelrondje stagiair(e)s 

 
Hallo allemaal, 
 
Aangezien jullie mij nog niet kennen wil ik mij deze manier voorstellen aan 
iedereen. Mijn naam is Tom Ebbers, ik ben 17 jaar en kom uit Vortum-Mullem. 
Ik studeer aan de Pabo-Alo in Nijmegen, dit is zoals de naam al zegt een 
combinatie van de Pabo en de Alo. Ik zit momenteel in mijn eerste jaar. Ik heb 
nog nooit eerder stage gelopen dus ik vind het heel erg leuk om hier te mogen 
beginnen. Ik loop elke maandag in de bovenbouw stage. En elke dinsdag ben ik 
in de gymzaal te vinden. Na een half jaar zal dit veranderen en mag ik op de 
maandag naar een andere klas hier op school. Op de dinsdagen zal ik er dan 
jammer genoeg niet meer zijn om gymlessen te geven. Ik kijk er erg naar uit om 
samen met de kinderen veel te leren, en ik heb er ontzettend veel zin in. 
Groetjes, Tom 
 
 
Hoi allemaal! 

 
Mijn naam is Laura van Riswick. Ik ben 21 jaar oud en woon in Siebengewald. Ik 
studeer de PABO aan de HAN in Nijmegen waar ik momenteel in het tweede 
leerjaar zit.  
Dit jaar loop ik stage hier op ’t Kendelke. Ik ben in september gestart op de 
donderdagen bij het leerplein middenbouw. Vanaf 11 november ben ik er ook op 
de woensdagen. Na een half schooljaar zal ik mijn stage voortzetten in de onder- 
of bovenbouw. Buiten mijn studie doe ik graag leuke dingen zoals uitstapjes 
maken met vriendinnen en veel tennissen. Ook breng ik graag tijd door bij mijn 
oppaskinderen.  
Ik kijk er enorm naar uit om dit jaar veel te mogen leren bij Tineke, Harrie en 
Nicole. Hopelijk tot snel! 

 

Hoi allemaal! 

Ik ben Noa Hijnekamp, ik ben 20 jaar en woon in Siebengewald. Ik doe de PABO op de HAN in Nijmegen en zit 
momenteel in het tweede leerjaar. Dit jaar loop ik stage op ’t Kendelke en ben 
begonnen in het leerplein van de bovenbouw. Hier loop ik op de donderdagen stage en 
vanaf 11 november komt hier de woensdag bij. Dan zal ik dus twee dagen in de week 
meedraaien. Ik vind de groep heel fijn, het zijn allemaal lieve en leuke kinderen en ik 
kijk er elke week weer naar uit om weer naar stage te gaan. Ik vind het erg leuk dat ik 
hier stage mag lopen, want ik heb hier zelf namelijk ook 8 jaar op school gezeten. Ik zal 
hier het hele schooljaar blijven, op de helft zal ik wisselen naar de onder- of 
middenbouw. Voor nu zal ik veel leren bij Mike, Riet en Christa en hier heb ik veel zin 
in! 
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Hallo allemaal! 

Mijn naam is Lisa Buddiger, ik ben de nieuwe stagiaire binnen bs ‘t Kendelke. Vanaf 11 
november zal ik elke woensdag en donderdag te vinden zijn in het klaslokaal van 
leerplein 1/2/3. 

Graag vertel ik jullie wat meer over mezelf: 

Ik ben 19 jaar en woon in Nieuw Bergen samen met mijn ouders en grote broer. In mijn 
vrije tijd voetbal ik drie keer in de week bij Dames 1 Montagnards. Daarnaast werk ik nog 
in het weekend als kidsklub medewerkster bij Centerparcs het Heiderbos. 

Ik ben 2e jaar student op de PABO aan de HAN in Nijmegen. Dit is iets wat ik van kinds af 
aan al wou doen: juffrouw worden. Ik vind het dan ook heel leuk om hier op school mee 
te lopen en zelf lessen te gaan geven. 

Vraag me gerust als je nog iets wilt weten of gewoon gezellig wilt kletsen! 

Tot binnenkort, 

Lisa Buddiger 
Stagiaire leerplein 1/2/3 
 
 
 
Hallo allemaal,  

Even voorstellen… ik ben Inge Koenen, 36 jaar. Woonachtig in Afferden samen met 

Thomas en onze drie zoontjes Thijmen, Valentijn en Faber.  

We hebben 15 jaar samen in Afferden een horeca bedrijf gerund. Nu is het tijd voor 

een nieuwe uitdaging. Het onderwijs heeft mij altijd aangesproken, daarom ben ik nu 

begonnen aan de opleiding onderwijsassistent. De komende 1,5 jaar zal ik op de 

maandag en dinsdag stage lopen in de onderbouw bij jullie op ’t Kendelke.  Ik hoop 

snel kennis met jullie te maken!  

Groetjes, Inge. 
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Nieuws vanuit de bovenbouw 

 

 
Leerplein bovenbouw 
In leerplein bovenbouw zitten maar liefst 45 kinderen, 1 meester en 2 juffen. 
Het is een beetje rommelig/druk. 
Met rekenen gaat groep 6 in het lokaal van groep 7 en groep 7/8 in het lokaal van groep 8. 
Met gym en muziek is de groep gesplitst in 2 groepen. 
Spelling doet groep 7/8 samen. 

Van Merle 

Leerpleinbovenbouw 
In het leerpleinbovenbouw zitten héél véél kinderen. Die heel ijverig werken. 45 kinderen zitten in de bovenbouw.  
Er zitten 13 kinderen in groep 6, 9 kinderen zitten in groep 7,  23 kinderen in groep 8. 
Aan het  begin van de dag zitten we allemaal bij elkaar dan gaan we even kletsen en als er iemand jarig is dan zingen 
we eerst. Dan gaat groep 7 en 8 naar een ander lokaal en groep 6 blijft dan zitten. We zitten bijna altijd opgesplitst. 
We hebben Riet Kepser als juf , Mike Swijghuizen als meester en Christa als juf. Het is ook héél gezellig in 
de bovenbouw. 

Groetjes  Lieke Peters 

 
Leerplein bovenbouw 
Ik vind het fijn in het leerplein om met andere samen te werken . 
Want dan kom je steeds bij andere kinderen en dan verbeter ik mijn ontwikkeling. 
Het is niet zo fijn dat we met vijfenveertig kinderen in de klas zitten, 
want dat is heel druk. 
Maar meestal zitten we gesplitst. 
Maar je krijgt nu wel meer zelf werktijd. 
Dan kan je wel zelf beter leren . 
Want anders zitten we samen te doen met de meester. 
En als we een vraag hebben kunnen we het aan klasgenoten vragen. 
En dan kunnen we samen met een klasgenoot het uit vogelen. 
Nu over spelling , want dan zit 6 gezamenlijk in een  lokaal. 
En ⅞ zit in groep 8. 
Het is heel druk met wisselen, we hebben een route om te lopen maar daar denkt 
niet iedereen aan. 
Dus dan is het wisselen heel verwarrend. 
En begin van de dag en eind van de dag zitten we met alle kinderen in het 
gezamenlijke lokaal . 
Dat is heel rumoerig en druk. 

Van Bailey 
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Nieuws vanuit de middenbouw 
 
      
 
THEMA ‘CHOCOLADE’ 
 
 
Voor de vakantie hebben we in de middenbouw het thema ‘chocolade’ afgerond met een klein chocoladefeestje. 
Tijdens het thema hebben de kinderen veel over chocolade ontdekt. Zo kwamen ze erachter dat witte chocolade 
eigenlijk geen echte chocolade is (volgens de kenners). We leerden hoe chocolade gemaakt wordt en we hebben ook 
zelf chocolade gemaakt.  
 
Natuurlijk mocht het proeven van chocolade niet ontbreken. De leerlingen hebben aan het einde een brief 
geschreven aan een cacaoboer. Het was een mooi en leerzaam 
thema!  

 
 
THEMA ‘MODE’ 
 
 
Na de vakantie starten we  met een nieuw thema….. dit keer 
gaan we op onderzoek rondom het thema ‘mode’.  
Maandag gaan we ons thema openen met een modeshow in 
het leerplein. We hebben er weer zin in! 
 
 
 
 
 
 

Nieuws vanuit de MR 
De MR is inmiddels al twee keer bij elkaar gekomen dit schooljaar. Door de 
coronamaatregelen zijn de vergaderingen nu digitaal. De notulen van de eerste 
vergadering zijn inmiddels te vinden op Ouderportaal in de boekenkast.  
Berty Schreurs (moeder van Martijn uit groep 8) is inmiddels aan haar laatste jaar MR 
begonnen. We zoeken dan ook naar iemand die haar gaat opvolgen. Lijkt het jou wat om 
mee te denken over wat er zoal op school speelt? De school advies geven of instemming 
te verlenen over de dagelijkse praktijk? Kom dan de MR versterken! Binnenkort zullen er 
flyers uitgedeeld worden met meer informatie.  
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INGEKOMEN STUKKEN 

 

Nieuwsbericht CoronaMelder app 

De CoronaMelder-app: vanaf nu voor iedereen beschikbaar 
Voorkom dat je onbewust een ander besmet  

 
Het coronavirus is er nog. Daarom kan vanaf nu iedereen de CoronaMelder-app gebruiken. De app informeert je 
als je mogelijk bent besmet. Zo kun je voorkomen dat je onbewust een ander besmet. Elke download helpt om de 
verspreiding van corona te stoppen. In de App Store en de Google Play Store staat CoronaMelder voor je klaar. 
Het downloaden van de app is altijd vrijwillig.  
 
Hoe werkt CoronaMelder?  
De CoronaMelder-app stuurt je een melding als je langer dan 15 minuten dicht bij iemand in de buurt bent geweest, 
die later het coronavirus blijkt te hebben. Dit kan een bekende zijn, maar ook een app-gebruiker bij wie je in de 
buurt was en die je niet kent. Als je een melding hebt ontvangen, lees je in de app welke maatregelen je kan nemen 
en of je je kan laten testen. Zo weet je na een melding dat je meer kans hebt om besmet te zijn en kun je voorkomen 
dat je onbewust een ander besmet. Want je kunt het coronavirus al doorgeven, voordat je je ziek voelt. 
CoronaMelder is een aanvulling op het reguliere bron- en contactonderzoek van de GGD. Met de app kunnen ook 
mensen worden geïnformeerd die niet naar voren komen uit het bron- en contactonderzoek. De app weet niet wie 
of waar je bent. Ook geeft de app geen meldingen over actuele besmettingen in de buurt. Daarom is het belangrijk 
dat je je blijft houden aan de basisregels, zoals 1,5 meter afstand houden en vaak je handen wassen. 
 
Zo gebruik je CoronaMelder  
1. Download de CoronaMelder-app. Als je een Android-telefoon hebt, vind je de app in de Google Play Store. Heb 

je een iPhone? Dan vind je de app in de App Store. 
2. Installeer de app. Op het scherm van je telefoon lees je hoe dit moet.  
3. Volg de stappen in de introductieschermen.  
4. Zet in de instellingen van je telefoon bluetooth aan én laat deze aan staan. Alleen dan kan de app meten of je bij 

andere telefoons met CoronaMelder in de buurt bent geweest. 
5. Ontvang je een melding? Open CoronaMelder en lees wat je kunt doen en of je je moet laten testen.  
6. Blijk je zelf corona te hebben? Dan is het jouw eigen keuze of je jouw besmetting – samen met de GGD – wilt 

melden in de app.  
 
Vind je het installeren van de app lastig? Vraag dan een familielid of bekende om te helpen. Ook veel bibliotheken 
kunnen je helpen bij het installeren. Of bel de Helpdesk CoronaMelder op 0800-1280. Daar kun je ook terecht met 
technische vragen over de app. 
 
Meer weten?  
Op www.coronamelder.nl vind je alles wat je wilt weten over de app. Bijvoorbeeld dat het downloaden van 
CoronaMelder altijd vrijwillig is en dat de app niet om je persoonsgegevens vraagt. De app weet dus niet je naam, 
niet je e-mailadres en niet je telefoonnummer. Ook werkt CoronaMelder niet met locatiegegevens (GPS). De app 
weet dus niet wie je bent of waar je bent. Download jij CoronaMelder ook om te voorkomen dat je onbewust 
anderen besmet?  

http://www.coronamelder.nl/
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ANWB 

Zet je licht aan!   

Op zondag 25 oktober gaat de wintertijd weer in!  

De ANWB zet zich al jaren in voor verkeersveiligheid. 67% van de 
Nederlanders heeft wel eens een onveilige verkeerssituatie 
meegemaakt door fietsers zonder licht. En de kans op een aanrijding 
neemt met 20 procent af bij juiste fietsverlichting. Goed idee dus, die fietslamp.  
Maar dan moet je hem wel áánzetten.   
Ook dit jaar zet de ANWB zich met de fietsverlichtingsactie weer in zodat uw kinderen veilig en goed zichtbaar op de 
fiets naar school gaan.   

De ANWB fietsverlichtingsactie stimuleert een gedragsverandering bij uw kinderen m.b.t. het correct voeren van 
fietsverlichting. De gedragsinterventie bestaat uit een sjabloon met spuitkrijt dat makkelijk is aan te brengen bij het 
fietsenhok en op het pad voor het hek van de school. Onderzoek wees uit dat 20% van de fietsers na het zien van de 
tag “zet je licht aan” zijn  fietsverlichting wél aanzet. Vaak werkt de fietsverlichting wel maar vergeet men deze 
echter aan te zetten. Dit jaar wordt deze gedragsinterventie wederom ingezet. Wilt u meer informatie kijk dan op 
www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie . 

   

http://www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie
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Met 15 minuten lezen per dag, 
lees je 1 miljoen woorden per jaar 
en groeit je woordenschat met ca. 

1.000 woorden per jaar! 
 

Biblioplus: nieuws van de bieb 

 

Het belang van voorlezen en lezen! 
 
Voorlezen is ontzettend belangrijk om kinderen kennis te laten maken met boeken en verhalen, maar is 
zeker ook aan te raden als uw kind al zelf kan lezen! Wanneer u voorlezen opneemt in uw dagelijkse 
rituelen raken kinderen hiermee vertrouwd. Voorlezen wordt een moment van ontspanning en samen zijn 
waarbij leesplezier ervaren wordt. Kinderen die plezier hebben in lezen, lezen meer en worden betere 
lezers.  
 
Maar voorlezen en lezen hebben nog meer opbrengsten: 

• Voorlezen is een voorbeeld geven 
• Voorlezen ondersteunt de ontluikende geletterdheid 

(herkennen van letters) 
• Voorlezen ondersteunt het fonologisch bewustzijn 

(herkennen van klanken) en mondelinge 
taalontwikkeling 

• Voorlezen en zelf lezen zorgt voor steeds beter kunnen 
lezen en dat geeft zelfvertrouwen 

• De woordenschat groeit 
• Er ontstaat verhaalbegrip 
• De kennis van de wereld groeit 
• Het stimuleert de fantasie 

 
Wanneer u samen met uw kind gaat lezen kunt u gebruik maken van speciale samenleesboeken. Deze 
verhalen wisselen in teksten voor het kind op niveau en teksten die u als ouder kunt voorlezen. Dit is een 
ontspannen manier om u kind ook thuis te laten lezen. Vraag ernaar in de bibliotheek of zoek ze op in de 
bibliotheek op school.  
 

 
 


