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Personeel
We feliciteren juf
Evelien, Raoul, Sanne
en Naud van harte
met de geboorte van
hun dochtertje en
zusje Milou.

Het heeft tot gevolg dat juf Nikie na de
herfstvakantie geen les zal geven in
groep 1-2
Wie geeft dan les in deze groep? We
hebben het als volgt kunnen regelen:
Maandag:

juf Monique

Dinsdag;

juf Nelleke

Woensdag:

juf Monique

Donderdag:

juf Monique

Vrijdag:

juf Theuny

Kinderboekenweek
Het thema van de kinderboekenweek is: “en
toen………..
In de hal staat een tijdmachine. Deze is
Vanmorgen hebben zij een bezoekje

gebruikt bij de opening van de

gebracht aan school.

kinderboekenweek vorige week. De juffen

En een tweede juf is zwanger.

terecht in een vroeger tijdperk;

Juf Nikie feliciteren we van harte met haar
zwangerschap.
Het protocol van
de PO-raad
schrijft voor dat
leerkrachten
vanaf 28 weken
zwangerschap
aangepast werk
aangeboden moeten krijgen waarbij ze 1,5
meter afstand kunnen houden van de
leerlingen. Dit is niet te realiseren in een
kleutergroep.

stapten in deze tijdmachine en kwamen
juf Ellen in de tijd van de dinosaurussen, juf
Nikie in de tijd van de ridders en kastelen,
juf Karin in de tijd van Rembrandt en juf
Elly in de tijd rond 1900.
Vervolgens gingen we het dorp in voor de
vossenjacht. Ouders, opa’s en oma’s,
verkleed als mensen van toen, leverden
hieraan hun bijdrage. Alle “vossen” willen we
hartelijk bedanken voor hun medewerking.
Jullie maakten de vossenjacht tot een
succes en zo vonden we de schatkist in de
leeshoek op school met voor iedere groep
een nieuw boek. Dit boek staat centraal
tijdens de kinderboekenweek!
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Gisteren was een spannende middag voor de

Ouderbijdrage

kinderen die aan de voorleeswedstrijd

Vandaag ontvangt u de factuur voor de

meededen. Joep won de gouden griffel,

ouderbijdrage. De bijdrage is dit jaar

Lara de zilveren griffel. Marlijn en Merel

€ 30,00 per leerling. Het is een vrijwillige

wonnen de gouden en zilveren penseel voor

bijdrage bestemd voor allerlei activiteiten

de mooiste tekeningen. Liz, Niels en Marin

die niet vanuit de Rijksvergoeding kunnen

ontvingen een mooie medaille als beloning

worden betaald. Zie hiervoor de toelichting

voor hun bijdrage aan de wedstrijd.

in de schoolgids.
De schoolreis is afgelopen jaar niet

In de hal staat de boekenruilkast.

doorgegaan. De bijdrage die u hiervoor toen

Kinderen kunnen nog boeken ruilen tot

had betaald staat gereserveerd voor de

volgende week donderdag.

schoolreis van dit schooljaar. Mocht de
schoolreis niet door kunnen gaan ( met het

Bibliotheek op school

oog op ontwikkeling rondom Covid-19) dan

We hebben een nieuwe jaarcollectie

organiseren we met deze bijdrage een

ontvangen. Veel nieuwe, leuke en

activiteit voor de kinderen die binnen de

interessante boeken staan weer klaar in de

mogelijkheden ligt.

kast te wachten op de kinderen….
Na de herfstvakantie start, na lange tijd de
uitleen weer in de oneven weken. Niet zoals
u gewend was op dinsdag maar op
WOENSDAG.
De data van de uitleen
zijn als volgt:
4 en 18 november, 2 en 16 december.
Leest u ook weer voor en/of samen met uw
kind?
Belang van voorlezen en samen lezen.
Niet alleen voor jonge kinderen is voorlezen
en samenlezen van belang. Ook wanneer
kinderen ouder zijn en zelf lezen blijft
voorlezen, samen lezen en belangstelling
tonen voor de boeken die uw kinderen lezen
van belang. Het heeft een positief effect op
de lees- en algemene ontwikkeling.
De schoolfotograaf
De schoolfoto’s zijn klaar. De
kinderen hebben deze week
een brief mee naar huis
gekregen met de
inloggegevens. U kunt de
foto’s via de website van Eric
Konings bekijken en bestellen.

Project EU-school groente en fruit
We kunnen weer meedoen met het project.
Vanaf 9 november krijgen de kinderen op
dinsdag, donderdag en vrijdag een portie
groente of fruit in de pauze.
Wilt u op de maandag en
woensdag zelf fruit meegeven
voor in de ochtendpauze?
Studiedag 5 november
Donderdag 5 november a.s. zijn de kinderen
vrij i.v.m. een studiemiddag van de
leerkrachten.
De leerkrachten volgen deze dag een
scholingsbijeenkomst “coöperatief leren”
verzorgd door de schoolbegeleidingsdienst
RPCZ.
Deze bijeenkomst stond vorig schooljaar al
op het programma maar door de lockdown moest deze toen afgezegd worden. We
hopen dat het nu wel door kan gaan maar
neemt niet weg; het blijven onzekere
tijden….

Data komende periode
• Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober
• 26 oktober t/m 6 november afname
Citotoetsen in groep 8
• 5 november leerlingen vrij i.v.m.
studiedag van de leerkrachten.
• 9 november najaarschoonmaak
• 23 t/m 27 november 10minutengesprekken
• 4 december Sinterklaasfeest
• 17 december Kerstviering
• 21 december t/m 1 januari
Kerstvakantie
Zie voor de volledige kalender onze
website onder het tabblad: agenda.
Vriendelijke groeten namens het team,
Theuny Hoekstra-Flikweert

