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Vanuit de directie 
Juf Karen gaat trouwen! 
Op vrijdag 13 oktober gaat juf Karen trouwen 
met haar Peter. Na de plechtigheid komt het 
bruidspaar naar school om dit feest in het klein 
ook even met de kinderen te vieren.  
 
Kleuterinstuif 
Op vrijdagochtend 15 september waren er weer 
18 nieuwe peuters op visite tijdens de kleuterin-
stuif. De kinderen van groep 1-2 voelden zich al 
erg groot en konden heel goed uitleggen waar 
de wc is, wat je allemaal kan doen in de klas, 
hoe je op een goede manier met elkaar omgaat 
etc. We kijken weer terug op een positief, ge-
slaagde ochtend.  
 
Instroomgroep  
Momenteel zijn we druk bezig met het tellen 
van het aantal leerlingen en het bepalen van het 
starten van de instroomgroep. Dat er dit school-
jaar nog een instroomgroep gaat starten, dat is 
zeker, het moment waarop is dat echter nog 
niet. Belangrijk is om te weten hoeveel kinderen 
er dit schooljaar nog 4 jaar worden en graag 
naar onze school komen. Wij willen graag   
overzichtelijke groepen qua aantal behouden, 
dus willen op het goede moment starten met de 
instroomgroep. Mocht u thuis een zoon/dochter 
hebben die dit schooljaar nog 4 jaar wordt, dan 
vragen we u om het inschrijfformulier in te 
vullen. Ook voor andere kinderen die u kent: 
vriendjes/vriendinnetjes, neefjes/nichtjes of 
buur(t)kinderen geldt dat inschrijven fijn is.  
 
Project kleding en sport 
De kleuters werken inmiddels al een aantal  
weken met het thema kleding en sport. Zo is er 
een ware kledingwinkel, wordt er kleding ge-
wassen, werden er spontane spreekbeurten 
over sport gehouden en ging het over zwem-
men.  
Afgelopen maandag zijn de andere groepen ook 
gestart met het project kleding en sport. Deze 
week stonden onder andere de Olympische  
spelen van diverse jaren centraal. Het begon 
met de Olympische spelen van 1936. Naar  
aanleiding hiervan zijn er in een groep  
bijvoorbeeld sportschilderijen gemaakt. 

De week van de 

pauzehap 
Afgelopen week hebben we 

de week van de pauzehap 

gehad. Als gezonde start van 

het schooljaar deden we 

mee aan de Week van de 

Pauzehap voor groep 5 t/m 

8: vijf dagen met filmpjes, 

opdrachten en gezonde tus-

sendoortjes voor de hele 

groep.  

 

De doelstellingen van de 

Week van de Pauzehap zijn: 

Leerlingen:  

- leren veel  

verschillende gezonde 

tussendoortjes leren kennen; 

- leren waaróm bepaalde 

tussendoortjes gezond zijn 

(Schijf van Vijf); 

 - ervaren hoe leuk én lekker 

het is om gezonde tussen-

doortjes te eten, om te vari-

eren, te combineren en 

nieuwe smaken te proeven; 

- ervaren dat met elkaar eten 

(bereiden) leuk en gezellig is; 

- ontwikkelen de gewoonte 

om elke dag te kiezen voor 

gezonde tussendoortjes 

(bewustwording van hun 

eten en drinken). 

 

Hebt u bijvoorbeeld 

weleens komkommer met 

pindakaas gegeten?  

Groeien bananen aan een 

boom of aan een struik? Uw 

kind weet het antwoord! 
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Omkeergesprekken 
De komende twee weken staan in het teken van de oudergesprekken. Wilt u ervoor zorgen 
dat het formulier op tijd bij de leerkracht is?  
De kinderen van de groepen 6 t/m 8 zijn zelf ook een belangrijke gesprekspartner.  
 
Landelijke staking donderdag 5 oktober 
Donderdag 5 oktober vindt er een landelijke staking in het primair onderwijs plaats. Namens 
onze school zullen er een paar collega’s naar Den Haag gaan, de andere leerkrachten leggen 
hun onderwijstaken voor die dag ook neer en zullen met de werkdruk aan de slag gaan.  
De gehele school is voor de kinderen gesloten, mocht uw zoon/dochter gebruik maken op 
donderdag van de BSO van Kidspalace dan kunt u met hen afspraken maken. Mocht u geen 
opvang hebben voor uw kind, dan kunt u afspraken maken met Kivido (0186-620342) 
 

Activiteiten op school 

 

datum groep activiteit 

3 okt 7a en 7b Groepsvorming, door Erwin van Heusden 

3 ok 7a  Groepsvorming 

6 okt 6b bezoek aan atelier Voorwinden in het kader van project Kleding & 
Sport. 

12 okt 4a en 4b Groepsvorming, door Erwin van Heusden 

13 okt 6b feestochtend in het teken van de bruiloft, bezoek bruidspaar aan de 
klas rond 12.00 uur 

 

Activiteiten door anderen georganiseerd 
Zwem4daagse 
Van 17 – 20 oktober organiseert Zwem- en Waterpolovereniging ZWV in zwembad de Wel-
len de KNZB zwemvierdaagse. Doe jij ook mee? Voor meer informatie zie de bijgevoegde 
flyer! 
 
LOI-Kidzz 
Ouders/verzorgers van kinderen uit groep 6, 7 en 8 die hun kind graag nog willen inschrijven 
voor de typecursus van LOI Kidzz kunnen dit nog steeds doen. De inschrijftermijn is verlengd 
tot 31 oktober 2017. Wacht niet te lang met inschrijven, want de korting geldt nog tot deze 
datum, daarna niet meer. 
https://www.loikidzz.nl/informatie-voor-scholen 
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