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AGENDA okt./nov.
Do. 4 okt.  Schoolreis groep 1/2 
Vr. 5 okt.  Dag van de leraar. Alle kinderen vrij! 
Vr. 12 okt.  Poppenkast voorstelling voor groep 1 t/m 3 
Ma. 15 okt. t/m Herfstvakantie 
Vr. 19 okt. 
Di. 23 okt.  ColumBus 
Ma. 29 okt. Start Heel Veere Speelt  gr. 5 
Za. 3 nov.  Goede Doelenmarkt 
 

Ma. 5 nov.  Gastles groep 7/8 in het kader van  
De Week van Respect 

Do. 8 nov.  Nationaal Schoolontbijt 
  Herdenking  
Di. 20 nov.  ColumBus 
Wo. 5 dec.  Sinterklaas 
Di. 18 dec.  ColumBus 
Wo. 19 dec. Kerstviering  

 

 
Kinderboekenweek 
Afgelopen dinsdag hebben we de Kinderboekenweek feestelijk geopend met diverse 
activiteiten rondom vriendschap, het thema van deze week. Ook voor de komende dagen 
staan natuurlijk nog allerlei leuke activiteiten gepland rondom lezen!  
Zo organiseren we dinsdagmiddag een boekenmarkt voor de kinderen. Zij mogen boeken 
van thuis meenemen die zij willen verkopen. Daarnaast mogen zij natuurlijk ook boeken van 
de andere kinderen kopen. In de bijlage vindt u nadere informatie. 
Daarnaast organiseren we vanaf groep 3 een voorleeswedstrijd. De finale vindt plaats op 
donderdagmiddag 11 oktober in het speellokaal. We sluiten af met een dans op het 
schoolplein! 
Vorige week mailde ik u over de actie bij de Drukkery. Wanneer u tijdens de 
Kinderboekenweek een kinderboek koopt en het bonnetje bij ons inlevert, kunnen wij voor 
20% van dat bedrag kinderboeken kopen. Ook de Bruna doet mee.  
Wij houden ons aanbevolen! 
 

Ziekte en vervanging 
De laatste 2 weken zijn 5 leerkrachten ziek geweest. Wij hebben veel intern op kunnen 
vangen, zodat de kinderen niet over andere klassen verdeeld hoefden te worden of naar 
huis moesten. Voor twee dagen hebben we een beroep kunnen doen op invalkrachten. 
Gelukkig hebben we die kunnen vinden, want het aanbod is zeer gering.  
Door alle drukte is de nieuwsbrief nu iets later dan ik had gepland.  
 

Heel Veere Speelt 
In groep 5 gaat maandag 29 oktober het muziekproject Heel Veere Speelt van start! 
Een mooi project van 10 lessen in samenwerking met de Zeeuwse Muziekschool en 
muziekvereniging EMM, waarbij de kinderen een muziekinstrument leren bespelen.                              
Het geheel zal worden afgesloten met een uitvoering! 
 

Museum- en cultuurprogramma 
Ook dit jaar zijn er weer allerlei leuke en leerzame activiteiten gepland voor alle groepen. 
De 1e voorstelling is volgende week vrijdag voor de kinderen van groep 1 t/m 3.  
Sjaac Verelst van poppentheater Parabel speelt De aap en de Goheba. 
 



Dag van de leraar 
Zoals u in de kalender en de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen is het morgen De Dag 
van de leraar en zijn de kinderen vrij. Alle leerkrachten van De Primas-scholengroep nemen 
dan deel aan diverse workshops rondom Muziek. Een speerpunt voor ons onderwijs voor dit 
schooljaar! 
 

EU-schoolfruit 
Dit schooljaar doen we weer mee met het EU-schoolfruit project. Dit loopt van 12 november 
tot 19 april. Voor de start in november ontvangt u nadere informatie. 
 

Aandachtstraining 
Kinderen en volwassenen krijgen vandaag de dag veel prikkels te verwerken. Er is veel 
drukte in en om ons heen. Om jezelf goed staande te kunnen houden in deze tijd is het 
prettig als je in staat bent te ontspannen en vaardigheden kent om ‘een hoofd vol 
gedachten’ tot rust te kunnen brengen. Ook is het prettig om te weten hoe je met allerlei 
emoties, zowel fijne als lastige, om kunt gaan zonder er helemaal door meegesleept te 
worden of zonder ze te negeren. 
Door te oefenen in bewuste vriendelijke aandacht leren kinderen even te stoppen, op adem 
komen en aandacht te geven wat er in hun ‘binnenwereld’ is en daarbuiten. Hierdoor 
kunnen ze beter aangeven wat er nodig is, reageren ze minder op impulsen en kunnen ze 
zich beter concentreren. Dit bevordert hun schoolse en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Dit schooljaar wordt in alle groepen aandachttraining gegeven door juf Amanda.  
Daarnaast zal de groepsleerkracht met de kinderen regelmatig rustmomenten inbrengen in 
de klas. Dit doen we met de methode ‘rustmoment in de klas’. Dit zijn korte filmpjes waarbij 
we ademoefeningen, rustige bewegingsoefeningen en visualisaties doen.  
Als u als ouder hier meer over wilt lezen is ‘Stil zitten als een kikker’ van Eline Snel een 
aanrader. Bij dit boekje hoort een cd (of app) waar dezelfde oefeningen op staan die we op 
school doen. Ook de video’s van rustmoment in de klas (betaald) kunnen fijn zijn om thuis te 
doen. Wilt u hierover meer weten of heeft u nog vragen, dan kunt u mailen naar 
ajongepier@primas-scholengroep.nl 
 

Wetenswaardigheden 
 In de maand november komt de vakleerkracht beeldende vorming Bo de Jong, 

diverse lessen geven aan de kinderen van groep 3 t/m 8. Conny Sijlmans geeft op de 
dinsdagen enkele danslessen voor de kinderen van groep 1 t/m 6. 

 De ouders die de thematafels in de hallen elke keer zo mooi inrichten(!) zijn op zoek 
naar kleden, tafellakens, glasgordijnen en overgordijnen om de thematafels mee aan 
te kleden. Wanneer u deze overhebt dan kunt u ze op school kwijt! 

 
 
Hartelijk groet, 
namens het team,  
Jacco Onderdijk.                                                                         

                
 


