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BSO 

We zijn na de herfstvakantie van start 

gegaan met de BSO. Het is nieuw en even 

spannend voor de kinderen maar ook voor 

ons. Het speellokaal en het kleuterplein 

worden gebruikt voor de opvang. De ingang 

van de BSO is via het kleuterplein. Handig 

om te weten wanneer u voor de eerste keer 

uw zoon of dochter op komt halen. U kunt uw 

kind(eren) aanmelden op vaste dagen maar 

ook incidenteel voor de dinsdag of 

donderdag via onderstaande link. 

https://app.kovnet.nl/external/registrations/n

ew?registration_token=mRkiSkeqXOFBI-

6Ip7dY 

 

TSO 

We kunnen nog steeds vrijwilligers 

gebruiken voor de tussen de middagopvang. 

U kunt uw eigen kinderen meenemen en die 

blijven dan vanzelfsprekend zonder dat u 

daarvoor hoeft te betalen over. 

Weet u iemand die het leuk zou vinden om 

als vrijwilliger een vaste dag of als invaller 

te helpen met de TSO; laat het ons dan 

weten. Vrijwilligers ontvangen € 10,00 

vrijwilligersvergoeding per keer. 

 

 

Columbus en……  

 

De Columbus komt in de even weken op 

dinsdagmorgen. De eerstvolgende keer is 12 

november 

De Bieb op School is steeds in de oneven 

weken. De eerstvolgende keer is 19 

november. 

 

Onderwijsstaking a.s. woensdag 6 

november 

Wel staken-niet staken-toch weer wel 

staken!....we hopen dat het doel bereikt 

wordt en dat er structureel geld komt voor 

het basisonderwijs. 

De kinderen zijn morgen vrij. 

 

10-minutengesprekken 

Vanaf 20 november staan de 10-

minutengesprekken gepland. U heeft via 

Parro een uitnodiging gekregen en kunt u een 

tijd reserveren. 

 

Project EU-school groente en fruit 

Vanaf volgende week gaat het schoolfruit 

project weer van start. 

U hoeft op dinsdag, donderdag en vrijdag 

alleen drinken mee te geven. Fruit krijgen de 

kinderen van school.  
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8 november herdenking van de bevrijding 

van Vrouwenpolder. 

Aanstaande vrijdag zullen de kinderen van 

groep 7-8 aanwezig zijn bij de herdenking 

van de bevrijding bij het 

herdenkingsmonument. U bent ook van harte 

welkom om daarbij aanwezig te zijn. 

’s Middags gaan we met groep 7-8 naar het 

bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp.  

 

Djembé 

Op vrijdag 22 november verzorgt Esther 

Abrahamse, een van onze muziekspecialisten 

een ochtend Djembé voor groep 3 t/m 8. 

Vanuit de gelden van de muziekimpuls zijn 

deze Djembé’s aangeschaft voor onze 

vereniging. 

 

Vivo en Kikkertraining 

We zijn weer gestart met de aandachts-

training in groep 1,2. Kikker helpt ons 

daarbij. De eerste lessen gingen over de “A” 

van aandacht en “op avontuur in je lijf”. Het 

is een cyclus van 8 lessen, iedere donderdag. 

Daarna is groep 3/ 4 aan de beurt. In groep 

7 en 8 zijn de VIVO  lessen weer gestart. 

Deze lessen worden verzorgd  door juf Ellen 

en juf Theuny. De eerste les ging over stevig 

zitten, stevig staan en oefenen met 

focussen op je werk zonder je af te laten 

leiden. 

De lessen voor groep 7-8 zijn tot de 

kerstvakantie. Na de kerstvakantie volgen 

de lessen voor groep 5-6. 

 

 

Data komende periode 

• 8 november groep 7-8 herdenking 
bevrijding Vrouwenpolder 

• 12 november start EU groente- en 
schoolfruitproject 

• 20 november meespeelhalfuurtje voor 
groep 1-2 

• Vanaf 20 november  
10- minutengesprekken 

• 22 november Djembé voor groep 3 
t/m 8 

• 5 december Sinterklaasfeest op school 

• 20 december groep 5 t/m 8 ’s middags 
vrij 

• 23 december t/m 3 januari 2020 
Kerstvakantie 

 

Zie voor de volledige kalender onze 

website onder het tabblad: agenda. 

 

Vriendelijke groeten,  

Theuny Hoekstra-Flikweert 
 
 
 

 
 
 


