
9. Nieuwsbrief 29 oktober 2021 

Data van belang 

1 november    : school begint om 8.40u 

2 november    : voorlichtingsavond VO groep 8 

8 november    : rapporten leerlingen groep 8 

8 -12 november   : mediaweek 

15 – 26 november   : toetsweken 

1 december    : Sinterklaas bezoekt de school 

2 december   : ouders mogen na schooltijd werkjes en schriften inzien 

6 december   : studiedag en alle kinderen zijn vrij 

22 december   : kennismaken nieuwe leerlingen 

23 december   : start Kerstvakantie om 15.05u 

 

Yes 40 ballen samen verdiend 
We zijn erg trots op alle kinderen (en juffen en meesters) want we hebben voor 

de vakantie de 40e bal in de buis kunnen doen. Hierdoor hebben we vrijdag een 
gezellige pyjama- en pantoffeldag kunnen houden. We gaan nu sparen voor 60 
ballen en verdienen dan onze 3e beloning met de hele school. We gaan nu sparen 

voor: bordspelletjes spelen. 
 

Herfstvakantie 
Wat hebben we kunnen genieten van een fijne herfstvakantie. Het weer was 
voortreffelijk om ook lekker buiten te kunnen zijn: fietsen, wandelen, het bos in, 

ravotten in de buurt en ga zo maar door.  
We starten maandag weer met een mooie periode tot de kerstvakantie. Wij 

hebben er zin in, de kinderen ook hopen we.  
 
Schoolapp 

Hierboven vindt u alle data op een rijtje. In de schoolapp kunt u ze ook 
terugvinden onder de tegel: “jaarkalender”.  

Heeft u de app nog niet op uw telefoon of tablet laat het even weten. U kunt ook 
de bijlage van de nieuwsbrief 2. 10 september 2021 terugzoeken in uw mail. 
Daar kunt u de uitleg terugvinden om hem te downloaden en te installeren.  

 
Vervangingen 

De vervangingen voor komende week:   
Maandag is meneer Joep in 6a; juf Crissy heeft haar 2e verhuisdag. 
Maandagochtend is juf Sandra in groep 8d en maandagmiddag in 8c.  

Dinsdag is juf Monique in groep 6c; meneer Bas heeft een ICT-dag.  
Woensdagochtend is meneer Joep in 8b en juf Yvonne in groep 3b/4b.  

Donderdagochtend is juf Whitney in groep 4c/5cen donderdagmiddag in groep 
8b.  

Donderdagochtend is juf Eefje 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 in groep 6c.  
Vrijdagochtend is Eefje in groep 5b en vrijdagmiddag start zij  met 

voorbereidingen voor de kerstcommissie.  
 
Chromebooks 

We zullen de komende weken de Chromebooks missen omdat deze voorzien 
worden van een nieuwe accu. De kinderen zullen dus minder digitaal kunnen  

oefenen.    


