
5. Nieuwsbrief 30 september 2022 

Data van belang 

5-7 oktober  : kamp voor leerlingen groep 8 

14 oktober   : studiedag; alle leerlingen vrijdag vrij 

19 oktober   : kennismaken nieuwe leerlingen 

21 oktober   : start herfstvakantie 15.05u 

 

Nieuws 
Meneer Thom is opnieuw vader geworden van een gezonde 

zoon, Zac. We feliciteren hem, zijn vrouw en Ravi met de 
komst van het kleine mannetje. Heel veel geluk gewenst. 

Deze week heeft hij verlof op maandag, dinsdag, 
woensdag en vrijdag. Vanaf volgende week steeds op 
vrijdag. Deze dag wordt steeds ingevuld door juf Yvonne.  

 
 

Juf Joyce is afgelopen vrijdag getrouwd. Het was een 
onvergetelijke dag waarop ze stralend het jawoord gaf aan 
haar geliefde Peter. We wensen hen samen met de kinderen 

heel veel geluk voor de toekomst.  
 

 

 
 
Schoolkamp 

De groepen 8 zijn woensdag, donderdag en vrijdag op schoolkamp.  
Juf Suzanne, juf Sandra en juf Sanne gaan mee. Dit betekent dat juf Quincy op 

woensdag en donderdag in groep 7d is en juf Whitney op de vrijdag.  
 
Vervangingen  

Maandag 
Juf Eefje is de hele dag in groep 5c/6c. 

Dinsdag 
Juf Whitney is de hele dag in groep 5c/6c. 

Juf Emily is de hele dag in groep 3b;  
Juf Marcella is in de ochtend in groep 5b. 
Woensdag 

Juf Eefje is in groep 5c/6c. 
Juf Quincy is in groep 7d. 

Donderdag 
Juf Quincy is de hele dag in groep 7d.  
Vrijdag 

Juf Yvonne is de hele dag in groep 5c/6c.  
Juf Whitney is de hele dag in groep 7d. 



 

SWPBS 
Hoera het is al gelukt. We hebben de eerste 20 ballen in de buis zitten. Dit 

betekent dat al 20 x een groep een beloning heeft gehad omdat ze 30 muntjes 
hebben verdiend. Nu heeft de hele school de beloning verdiend om extra buiten 
te spelen. We gaan nu voor 40 ballen. De beloning die we daarvoor gaan 

verdienen: Pyjama/pantoffeldag 
De muntjes hebben we verdiend door “ik groet een ander” veel toe te passen in 

en buiten de school. We hopen dat iedereen dit 
blijft doen ook als er geen muntjes meer verdiend 
kunnen worden. Een vrolijke groet brengt vreugde 

voor iedereen.  
 

Maandag a.s. starten we met een nieuwe 
gedragsverwachting waar we 3 weken aan gaan 
werken: “Ik ben rustig op de gang”  

   
Schoolfruit 

De pruimen waren rot en hebben we niet uitgedeeld. Daarvoor in de plaats 
hebben we peren gekregen.  

Komende week krijgen de kinderen: een stukje Piel de Sapo meloen, waspeen en 
een Brea Burn appel.  
 

Kinderboekenweek  
Op woensdag 5 oktober a.s. komt Burgemeester Mark Buijs voorlezen in de 

groepen 7. Hij zal rond 11:15 aanwezig zijn en 3x een bezoekje van 20 min 
brengen aan de groepen 7. 
 

We hebben dit geregeld omdat in de krant een artikel stond over hem waarin hij 
sprak over zijn dyslexie. 

De burgemeester is dus een mooi voorbeeld van een persoon met een 
'belangrijke baan' waarbij zijn 'beperking' geen drempel is geweest. 
Mogelijk een mooi voorbeeld voor onze leerlingen die dit wel zo zien/ervaren. 

 

Bezoek vuilniswagen 
Maandag a.s. komt er een vuilniswagen 

naar school. In het kader van 

duurzaamheid en de Kinderboekenweek 

mogen kinderen zo’n wagen zien en 

ervaren.  


