
Trefwoord 

Groep 8 geniet in Huizen! 

De eerste ouderavonden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
wo 31 aug. t/m vr 2 sept:  Schoolkamp groep 8 
di 6 en wo 7 september: Startgesprekken groepen 5 t/m 8 
do 8 september:  Groep 3 Kabouterpad 
ma 12 september:  20.00 uur: Ouderraad	 
wo 21 sepember:   Studiedag leerkrachten groepen 1/2 » kleuters vrij 
vr 23 september:  Buitendag bij Buitenzorg met alle groepen 
wo 28 september:  20.00 uur: Medezeggenschapsraad 
wo 5 oktober:   Start Kinderboekenweek 
do 6 en vr 7 oktober:  Schoolfotograaf 
 
 

 
 

Volgende week gaan we verder met het thema “In de war”. 
Inhoud: Eenduidigheid en veelheid. Verschillen en 'hetzelfde' zijn; misverstanden en elkaar 
verstaan.  
Bijbelverhaal groepen 1 t/m 4: 
In-de-war-stad (Genesis 11, 5-9). 
Bijbelverhaal groepen 5 en 6: 
Een stad in de war (Genesis 11, 6-9). 
Bijbelverhaal groepen 7 en 8: 
Babbeloord (Genesis 11, 6-9). 
 

 
 

 
 
 

Gisterochtend zwaaiden we met de hele school de 44 achtste groepers uit. Zij gingen op de 
fiets op weg naar De Woensberg in Huizen. De berichten over het verblijf aldaar zijn in elk 
geval heel positief. Ze boffen natuurlijk enorm met het weer. Morgenmiddag hopen we ze weer op het schoolplein 
te ontvangen. 
 
 

 
 

Afgelopen dinsdag hebben de ouders van de onderbouwgroepen hopelijk heel wat 
opgestoken van datgene wat de leerkrachten hebben verteld over dit schooljaar. De 
ouders van de bovenbouwgroepen ontvingen inmiddels de uitnodiging voor het 
startgesprek volgende week dinsdag of woensdag. Wat dat laatste betreft is het van 
belang dat u de betreffende vragen van tevoren even doorneemt, zodat het 
tienminutengesprek zo zinvol mogelijk kan verlopen.  
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Mee naar binnen gaan in groep 3 

Traktaties en fruitdag 

Extra aandacht voor ALS 

 
 
 
 

 
Bij de kleutergroepen gaan de ouders ’s morgens mee naar 
binnen om hun kind in de groep te brengen. In groep 3 willen 
we dat echter zo snel mogelijk afbouwen. Vanaf volgende week 
zijn deze kinderen namelijk prima in staat om zelfstandig de 
school in te lopen. U doet er dus verstandig aan om uw kind daar op voor te bereiden en het mee naar binnengaan 
af te bouwen. 
De kleuteringang was voor deze kinderen en hun ouders heel vertrouwd. Nu ze in groep 3 zitten is het echter de 
bedoeling dat ze ’s morgens via het grote plein naar de ingang van groep 3 lopen. Ook het ophalen aan het eind van 
de schooldag gebeurt via het grote plein. De kinderen mogen dus niet via de gang naar het kleuterplein. Wanneer de 
kinderen na schooltijd met de taxibus naar de BSO gaan, mag dat natuurlijk wel. 
 
 

 
 
 

We willen u nog eens wijzen op de afspraken in de schoolgids over het snoepen op school. We adviseren nog steeds 
om bij het vieren van een verjaardag een gezonde traktatie te kiezen. Ook voor de tussendoortjes (bv bij de 

ochtendpauze) geven we het advies om iets gezonds 
mee te geven. Maar goed, dit zijn ‘slechts’ adviezen. 
Daarnaast hebben we echter een vaste afspraak dat alle 
kinderen voor de ochtendpauze op woensdag iets van 
fruit meenemen. Woensdag fruitdag!  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Voor ouders die nog niet zo lang kinderen op school hebben, lijkt het me verstandig om u te informeren over 
waarom we sinds enige tijd af en toe extra aandacht besteden aan de ziekte ALS. Pascal Vendel is een ouder van 
school waarbij in januari 2014 deze ziekte werd geconstateerd. Pascal was destijds voorzitter van onze 
medezeggenschapsraad en zijn vrouw Stephanie is penningmeester van onze ouderraad. Een aantal vrienden van 
Pascal hebben enige tijd geleden besloten om d.m.v. ‘Team Pascal’ de strijd aan te  binden tegen ALS. Op hun 
website Teampascal.nl vindt u meer informatie. Op zondag 11 september doen 10 kinderen namens Team Pascal 
mee aan de Amsterdam City Swim. Twee van deze kinderen namen afgelopen week het initiatief om vanaf morgen 
een actie te ondernemen. Hieronder volgt hun oproep: 
 
Wij zijn Juliette Verhoek uit groep 8 en Julia Vendel uit groep 7. We zwemmen op 11 
september mee met de Kids Swim in Amsterdam. We gaan 700 meter zwemmen door 
de grachten van Amsterdam voor de stichting ALS. We willen nog een keer een leuk 
bedrag binnenhalen, daarom hebben we met onze moeders een lege flessenactie 
opgezet.   
Vanaf vrijdagochtend (dus morgen) staat er elke dag een verzamelpunt op het plein 
waar iedereen zoveel mogelijk lege flessen kan inleveren. Helpen jullie ons mee om 
een mooi bedrag op te halen? 
Op vrijdag 9 september kunnen we de opbrengst bekendmaken. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
en alvast een heel prettig weekend toegewenst, 
Jacques van der Vlies 


