
7. Nieuwsbrief 8 oktober 2021 

Data van belang 

11 oktober   : studiedag; alle leerlingen zijn vrij  

Tot 5 oktober   : oudergesprekken leerlingen groep 8 

4-22 oktober    : oudergesprekken leerlingen groep 1 t/m 7 

22 oktober    : 15.05u start herfstvakantie 

 
Studiedag 

Denkt u eraan dat de kinderen maandag de hele dag vrij zijn. Wij hebben met 
het team een studiedag waarin we werken aan ons leesonderwijs, ons 
rekenonderwijs. In de leerteams gaan we samen de verschillende ontwikkelingen 

vorm geven die later weer in de scholing voor het team terug gaan komen. 
Kinderen moeten leren, maar ook wij blijven ons ontwikkelen om de kinderen 

nog beter te kunnen ondersteunen.  
 
Kinderboekenweek  

Deze week is de Kinderboekenweek gestart. Vraag eens bij uw zoon/dochter wat 
ze al hebben gedaan. We zien de mooiste beroepen zichtbaar worden in de 

school.  
 
Bezoek aan het bakkerijmuseum 

De groepen 4a en 4c/5c zijn vrijdagochtend naar het bakkerijmuseum geweest. 
De kinderen  hebben daar uitleg over het beroep bakker gekregen en mochten 

zelf diverse soorten deeg maken. Daarna werden de broden en de koekjes 
gebakken. Ze kregen een hele tas mee naar huis en wij mochten een 
overheerlijk koekje proeven dat de kinderen speciaal voor ons meegebracht.  

 
Schoolkamp 

De kinderen uit groep 8 zijn vrijdag om 12.00u opgehaald bij het kamphuis. 
Moe maar voldaan zijn ze naar huis om uit te rusten. Het weer was woensdag 
echt vreselijk maar in de Efteling hebben de kinderen ondanks dat toch genoten.  

Er zijn de afgelopen dagen heel veel gezellige activiteiten gedaan waarbij alle 
teamleden hulp hebben geboden. Er waren spoken, begeleiders bij het eurospel 

en ga zo maar door. We hopen dat het voor de kinderen onvergetelijk is 
geweest.  
 

Vervangingen 
Woensdagochtend is meneer Joep in 8b en juf Yvonne is in groep 3b/4b.  

Donderdagochtend is juf Whitney in groep 5d/6d en donderdagmiddag in groep 
6c. 
Donderdagochtend is juf Eefje in groep 8a en donderdagmiddag helpt ze samen 

met de stagiaire tijdens de domeinmiddag in 7c.  
Donderdagochtend is juf Hulya in groep 1/2 met juf Nancy.  

Vrijdagochtend is juf Whitney in groep 6b en vrijdagmiddag is zij in groep 4a.  
Vrijdagochtend is juf Eefje in groep 7c en vrijdagmiddag is zij in groep 3a.  

 
Oudergesprekken 
De komende week zijn er weer oudergesprekken. We verwachten u op de 

afgesproken tijd bij ons op school. Kijkt u ook eens rond naar de werkjes die in 
de klas of op de gang hangen waaraan u kunt zien waar de kinderen op dit 

moment aan werken.  
 
 



PBS 

U zult vast gehoord hebben van uw zoon/dochter dat het goed gaat met het 
sparen van de muntjes en de ballen. De kinderen laten zulk fijn gedrag zien, op 

school maar ook als ze elders op bezoek gaan, dat we daar erg trots op zijn.  
De 1e schoolbeloning is dan ook al binnen. 20 ballen stond voor een extra 
buitenspeeltijd en die is voor een aantal groepen afgelopen dagen al ingewisseld.  

We gaan nu sparen voor 40 ballen en verdienen daarmee een pyjama- en/of 
pantoffeldag. We hebben nu 2 gedragsverwachtingen gehad: we groeten elkaar 

en we zijn rustig in de gang.  
 
Douchen na de gym 

We douchen weer na de gym en dat betekent dat de kinderen een handdoek 
nodig hebben om zich af te drogen. Denkt u daaraan en ook aan de gymkleding, 

zodat de kinderen hun eigen spulletjes kunnen dragen en gebruiken.  
 


