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AGENDA okt./nov.  
Wo. 6 okt.  Start Kinderboekenweek: “Worden wat je wil!” 
Di. 12 okt.  Studiemiddag 

De kinderen zijn om 12.00 uur vrij 
ColumBus 

Wo. 20 okt. Kijkavond Kinderboekenweek 
  18.30 – 19.30 uur  
Do. 21 okt. Studiemiddag 

De kinderen zijn om 12.00 uur vrij 
Ma. 25 okt. t/m Herfstvakantie 

Vrij. 29 okt. 
Di. 2 nov.  Optreden: De zingende zusjes on tour! 
  Groep 1 t/m 4 
Di. 9 nov.  ColumBus 
Do. 18 nov. Studiedag 
  Kinderen hele dag vrij 
Do. 23 nov. ColumBus 
Vr. 3 dec.  Sinterklaas 
  Kinderen om 12.00 uur vrij 

Kinderboekenweek/kijkavond 
Gisteren was de feestelijke opening van de Kinderboekenweek op het schoolplein en in het 
speellokaal. De komende periode staan veel boeken en vooral veel leesplezier centraal! 
Zoals u weet is het thema: “Worden wat je wil”. 
U bent welkom op de kijkavond van 20 oktober(18.30 – 19.30 uur) om te komen kijken naar 
waar de kinderen mee bezig zijn geweest tijdens de Kinderboekenweek.  
Fijn dat dit eindelijk weer kan! 
 

Actie “Sparen voor je schoolbieb” 
Tijdens de Kinderboekenweek(6 t/m 17 oktober 2021) kunt u en uw kind(eren) bij 
boekhandel de Drukkerij en de Bruna, sparen voor nieuwe boeken voor onze 
schoolbibliotheek! Helpt u ook mee? 
Wanneer u hier een kinderboek koopt en uw originele bonnetje aan de leerkracht van uw 
kind geeft, kunnen wij weer voor 20% van dat bedrag kinderboeken kopen. 
Dus hoe meer bonnetjes, hoe meer kinderboeken! 
 

  
 
Studiemiddagen/studiedag 
Wij willen ons als team en als school graag blijven ontwikkelen. Daarom zijn er ook dit 
schooljaar diverse studiedagen, -middagen ingepland. 
U heeft deze data in een eerdere nieuwsbrief en in de schoolkalender al kunnen lezen. 



 
De eerstvolgende studiemiddag staat gepland voor volgende week dinsdagmiddag  
12 oktober vanaf 12.00 uur.  
Donderdagmiddag 21 oktober staat de 2e gepland. Ook vanaf 12.00 uur. 
Wij gaan dan aan de slag met de visie en ontwikkeling tot Natuur- en Beweegschool. 
Donderdag 18 november staat een studiedag gepland. Op deze dag gaan we ons verder te 
bekwamen op het gebied van de Kanjertraining. 
 

Extra oproep hulpouders 

Drie weken geleden zijn de opgave formulieren voor ouderhulp meegegaan. 

We hebben er helaas niet zoveel terug gekregen en op de formulieren die we terug kregen 
stonden vooral ouders die hun hulp aanboden voor begeleiding excursies en schoolreizen. 

Daar zijn we natuurlijk blij mee, maar we willen ook zo graag hulpouders voor de 
activiteitencommissie(Sinterklaas, laatste schooldag), thematafels en de natuurouders!! 

Daarom het vriendelijke verzoek u zich hiervoor alsnog op te geven.  

Anders kunnen sommige activiteiten, die we zo graag willen organiseren, niet of alleen in 
afgeslankte vorm doorgaan. 

Wij hebben uw hulp hard nodig om er samen iets moois van te maken voor de kinderen! 

(in de bijlage nogmaals het ouderhulpformulier) 

U kunt ook gewoon een mailtje sturen als antwoord op deze nieuwsbrief. 

 

Brengen kinderen groep 1/2 

Vanaf volgende week mogen de ouders van de kinderen van groep 1/2 op de vrijdagen hun 
kind weer tot in de klas brengen.  
Op de andere dagen worden de kleuters bij het hek ontvangen door een collega of door mij. 
Dit geeft nl. meer rust in de klas en daarnaast wordt ook de zelfstandigheid van de kinderen 
hierdoor bevorderd. 
 

   
 

Stagiaires 

Ook dit schooljaar bieden wij weer een plek aan verschillende stagiaires. 
Naast de kennis en vaardigheden die zij opdoen, bieden zij ook extra ondersteuning in een 
groep. Hieronder het overzicht: 
 



• Jeanine Janse(zij-instromer onderwijsassistent Scalda) op maandag en donderdag in 
groep 3. 

• Hanin Hasan(dienstverlening Scalda) op donderdag in groep 1/2 en op vrijdag in 
groep 3. 

• Vivien Melis(3e jaars PABO student) op maandag en dinsdag in groep 5/6. 

• Alex Nadea(maatschappelijke stage Nehalennia) op maandagmorgen bij de gymles 
van groep 1/2. 
 

  Wetenswaardigheden 
 

• Wij zijn ingeloot voor het EU-schoolfruit- en groenteprogramma 2021-2022. 
Van 15 november t/m 22 april krijgen de kinderen van woensdag t/m vrijdag weer 
gratis fruit en groente! 

• Voor de kleuterzandbak hebben we van ZOS Zonwering een grote parasol gekregen! 
Wanneer in de zomer de zon schijnt kunnen de kinderen daardoor heerlijk in de 
schaduw spelen. 

• De leerkrachten van groep 1/2 zijn nog op zoek naar meubeltjes en poppetjes voor 
het poppenhuis in de klas. 

• Nu de ouders weer in de school mogen komen en wanneer u een kijkje in de klas wilt 
nemen, kan dat natuurlijk weer na schooltijd. 

• Denkt u nog aan ons bij de spaaractie van de Plus? Het zou mooi zijn wanneer we in 
het voorjaar een kippenhok en kippenren kunnen plaatsen!  

Met kuikentjes natuurlijk..       

• Ter herinnering voor morgenochtend: Boekenmarkt voor de kinderen! 
 

 
 

Hartelijke groet, 
namens het team, 
Jacco Onderdijk. 
 
Bijlages:  
-ouderhulp formulier 
-de meest recente beslisboom m.b.t. corona 
 


