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ma 11 en di 12 september: Schoolfotograaf 

wo 13 september:  20.00: Medezeggenschapsraad 

do 21 september:  Schoolreis groepen 3 en 4 

di 26 september:  Schoolreis groepen 5, 6 en 7  
wo 27 september:  Start Kinderpostzegelactie 

wo 4 oktober:   Start Kinderboekenweek 

ma 16 t/m vr 20 oktober: Herfstvakantie 

 

 

 

 

Volgende week beginnen we met een nieuw thema:  Vooruitkijken 

Inhoud: Op weg naar een nieuwe toekomst. Wat staat je te wachten? Hoe bereid je je 

voor? 

De bijbelverhalen van volgende week: 
Groepen 1 t/m 4:  
Een kijkje nemen (Numeri 13, 1-20); De verkenners komen terug (Numeri 13, 21-33 en 
14, 1-10). 
Groepen 5 en 6: 

Kijken in het nieuwe land (Numeri 13, 1-20); Wat voor land zie jij? (Numeri 13, 21-33; 

14, 9 en 14, 14). 

Groepen 7 en 8: 

De ogen van het volk (Numeri 13, 1-20); Je ogen niet vertrouwen (Numeri 13, 21-33; 

14, 9 en 14, 40). 

 

 

Groep 8 heeft afgelopen dagen volop genoten van een zeer geslaagd schoolkamp. Moe, maar 

zeer voldaan kwamen ze gistermiddag weer terug bij school! 

De groepen 3 t/m 7 hebben hun uitstapjes nog tegoed: 

Op donderdag 21 september a.s. gaan de groepen 3 en 4 naar het DOLFINARIUM! 

 

En op dinsdag 26 september a.s. gaan de groepen 5, 6 en 7 naar AVONTURENPARK 

HELLENDOORN! 

 

 

 

 

Volgende week krijgen de kinderen een brief mee met extra informatie over hun schoolreis. 
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Schoolfotograaf 
  

 

 

Zoals gebruikelijk nodigen we aan het begin van het schooljaar de schoolfotograaf uit. Ditmaal is de ouderraad 

opnieuw terecht gekomen bij de fotograaf die we ook in de jaren 2012 t/m 2015 op bezoek hadden, namelijk 

Sgoolfotografie.nl. 

Voor het maken van alle groeps- en portretfoto’s en de 

broers/zusjesfoto’s zijn twee dagen uitgetrokken: maandag 11 en 

dinsdag 12 september. 

Op maandag zijn de groepen 1/2-A, 1/2-B, 4, 5 en 6 voor de 

portretfoto’s aan de beurt. Op dinsdag zijn dat de groepen 1/2-C, 

3, 7 en 8.  

De groepsfoto’s van alle groepen worden op maandag genomen en de broers/zusjesfoto’s staan dinsdagmiddag op het 

programma. 

Dus de meeste kinderen moeten er rekening mee houden dat ze zowel op maandag als dinsdag op de foto gaan. 

  
 

Met vriendelijke groet,  

en alvast een heel goed weekend toegewenst, 

Jacques van der Vlies 

 

 


