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Agenda 
 
zo 26 november  Warandeloop Beekse Bergen 
ma 27 november  GMR    
di 5 december  Sinterklaasviering 
wo 6 december  Studiedag, alle kinderen vrij 
vr 8 december  Nieuwsbrief mee 
  
 
 
Jarigen 
 
 
 
24 november  Roan Jurriaans, gr 5 
27 november  juf Willemijn 
25 november  Berat Karci, gr 1/2a 
29 november  Noa de Wit, gr 1/2a 
29 november  Bjorn Verzuu, gr 5 
30 november  juf Pascalle 
1 december  Figo de Haan, gr 1/2b 
5 december  Faith Peijen, gr 1/2b 
6 december  Jesse Brok, gr 5 
8 december  Nikola Kijak, gr 5/6 
 
 
 
Sinterklaasviering 2017 
 
Op dinsdag 5 december komt Sinterklaas een bezoekje 
brengen aan Kindercampus Oculus. Wellicht vindt u het leuk 
om bij het naar school brengen van uw kind(eren) even de 
komst van de Sint mee af te wachten. Het belooft weer een 
heel spektakel te worden! 
 
Om half 3 gaan de kinderen 
weer naar huis en kunnen zij na 
het heerlijk avondje genieten 
van een lekker dagje vrij op 
woensdag. 
Het team heeft die dag een 
Studiedag. 

 
 
Kerstviering 2017 
 
Hoewel op de kalender staat dat we op dinsdag 19 december 
onze kerstviering met de kinderen hebben, is er door de 
verhuizing een wijziging in de plannen. Gezien de planning 
van die week wat betreft het verhuizen, zal de kerstviering 
plaatsvinden op woensdagochtend 20 december.  

We genieten dan samen met de kinderen van een kerstontbijt. 
Aan alle kinderen vragen we om lekkere en gezonde hapjes 
mee te nemen die als een buffet in de klassen worden 
neergezet. De tafels worden gezellig gedekt, een sfeervol 
kerstmuziekje speelt op de achtergrond en geheel in de sfeer 
van kerst kan er genoten gaan worden. Op de deuren van de 
groepen zullen lijsten komen om aan te geven wat je wil gaan 
maken. 

Na de kerstviering gaan de kinderen in de klassen activiteiten 

doen en de laatste spullen inpakken. Deze schooldag duurt 
gewoon tot 14.30 uur! 

De ouders worden op woensdagochtend 20 december om 
8.30 uur uitgenodigd om iets lekkers te eten en te drinken in 
de aula, om de laatste dag in het gebouw af te sluiten.   

In januari zullen we een nieuwjaarsborrel organiseren voor de 
ouders waarbij we meteen het vernieuwde gebouw uitgebreid 
kunnen bekijken.  
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Verhuizing naar de Bankastraat en Willebrordplein 
 
U heeft vast al de verhuisdozen 
op de gang en in de aula zien 
staan. We zijn weer druk bezig 
met inpakken voor de 
verhuizing naar de Bankastraat 
en het Willebrordplein op 19 en 
20 december.  
De kinderen worden deze laatste week op maandag, dinsdag 
en woensdag nog op school verwacht. 
Donderdag en vrijdag zijn zij vrij en gaat het team de nieuwe 
locaties inrichten. 
 
 
 
Schoolfruit 
 
Vorige week zijn we gestart met schoolfruit. Iedere 
dinsdagmiddag worden er 3 soorten fruit geleverd op school.  
Vrijdag wordt er een echt marktkraampje geleverd, dat bij de 
ingang van de aula komt te staan. 
Op woensdag, donderdag en vrijdag kunnen de kinderen hier 
’s morgens bij binnenkomst fruit pakken. Op maandag en 
vrijdag kunnen de kinderen fruit van 
thuis meebrengen. 
Wanneer het fruit gesneden moet 
worden, komen er om 10 uur 
bakjes fruit op de kraam te staan.  
Het fruit wordt voortaan binnen 
opgegeten, niet meer op het 
schoolplein! 
 
 
 
Opruiming 
 
Voor de verhuizing gaan we kijken welke spullen we allemaal 
mee gaan nemen naar onze nieuwe locaties en welke spullen 
we niet meer kunnen gebruiken. Deze zullen aangeboden 
worden aan u als ouders. Meer informatie volgt binnenkort. 
 
 
 
Muziek met Jannes 
 
Op donderdag 23 november was Jannes van der Velde op 
Oculus. Hij is oud-leerkracht en muziekdocent van de Eerste 
Jan Ligthartschool.  
 
’s Ochtends bij het binnenkomen werden we door hem al 
verblijd met vrolijke Sinterklaasmuziek. 
Daarna gaf hij iedere unit een muziekworkshop, waarbij hij 
gebruik maakte van zijn viool, de contrabas en de piano.  

De kinderen hebben van zijn workshops genoten, want buiten 
de muziek was het muisstil in de aula… 
 

 
 
 
 
Carnaval knutselmiddagen 
 
Wellicht heeft u op de pilaar in de aula een schema zien 
hangen voor de Carnaval knutselmiddagen. Deze 
knutselmiddagen zijn uitsluitend voor de kinderen (en ouders) 
die zich eerder hebben opgegeven voor de carnavalsoptocht. 
 
De inschrijving voor Carnaval is reeds gesloten. Opgeven 
hiervoor is niet meer mogelijk. 
 
 
 
Inzamelactie Morris 
 

 
 
Morris uit groep 3 heeft een tijdje geleden geld ingezameld 
voor St. Maarten. Hij heeft uiteindelijk € 69,10 opgehaald.  
 
Deze spontane actie moest uiteraard beloond worden. 
Wij hebben het bedrag verdubbeld en Morris heeft een 
certificaat gekregen voor zijn actie. 
 
Super gedaan Morris! 
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Boa’s 
 
Regelmatig ziet u ’s ochtends BOA’s (buitengewoon 
opsporingsambtenaren) rond het schoolplein lopen, die de 
verkeerssituatie rond school in de gaten houden.  
Als er onveilige situaties ontstaan, zullen zij u daarop 
aanspreken. Hun observaties worden ook besproken met 
Claudia Villevoye. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat 
de verkeerssituatie rondom school zodanig is, dat onze 
kinderen veilig op school en weer thuis kunnen komen. 
 
 
 
Staking op 12 december 
 
Op 5 oktober was Kindercampus Oculus gesloten vanwege de 
landelijke staking in het Primair Onderwijs. Als de regering 
niet over de brug komt met meer geld voor eerlijke salarissen 
en vermindering van werkdruk, dreigen er nieuwe acties.  
Het zou kunnen dat onze school als gevolg daarvan op  
12 december as. gesloten is.  
Het is allemaal nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren, maar 
we willen u dit alvast laten weten, zodat u er enigszins op 
voorbereid bent. 
 
 
 
Gezonde traktatie tip 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Leuke traktaties voor de Sinterklaasperiode! Dit en meer leuke 
ideetjes vindt u op: https://eethetbeter.nl/10x-gezonde-
sinterklaastraktaties/  
 
 
 
Website: www.oculuskindercampus.nl 
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