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do 18 september:  Schoolreis groepen 3 en 4 

di 23 september:  20.00 uur: Medezeggenschapsraad 

wo 24 september:  Kinderpostzegelactie  
do 25 september:  Studiedag » alle kinderen vrij 

vr 26 september:  Schoolreis groepen 5, 6 en 7 

ma 29 sept. t/m wo 1 okt.: Schoolkamp groep 8 

wo 1 okt.:   Start Kinderboekenweek 

ma 6 okt.:   Groepen 6: project Afval 

ma 6 okt.:    19.30 uur: Bijeenkomst pleinwachten 

wo 8 okt.:   Juffen- en meestersdag 

ma 13 okt.:    Groep 5: project Bosgeheimen 

ma 20 okt. t/m vr 24 okt.: Herfstvakantie 

    

 

 

 
 

Volgende week sluiten we het thema Discipline af. Inhoud: Over doen wat je moet doen, 

ook al heb je er geen zin in. Over zelfbeheersing die sterk maakt.  

De verhalen van volgende week: 

Groepen 1 t/m 4:  

Het volk krijgt een koning (1 Samuël 8).  

Groepen 5 en 6: 

Een koning (1 Samuël 8). 

Groepen 7 en 8:  

Een echte koning (1 Samuël 8). 

 

 

Vandaag zijn de groepen 3 en 4 aan het genieten 

in het pretpark bij de Koningin Julianatoren. Vanmiddag rond 16.15 uur 

komen ze, hopelijk voldaan, weer terug. In de brief stond dat de 

schoolshirts volgende week woensdag weer ongewassen op school worden 

verwacht. Hier had moeten staan uiterlijk die woensdag, want natuurlijk 

kunnen ze ook morgen al weer retour op school. 

De hogere groepen hebben hun uitjes nog voor de boeg. Volgende week 

vrijdag gaan de groepen 5, 6 en 7 naar Attractiepark Slagharen en de 

maandag erna fietsen de achtste groepers naar het kampeercentrum van de YMCA in Leusden. 

 

 

In de flyer en in de agenda heeft u al kunnen lezen dat we volgende week onze eerste 

studiedag hebben. Op die dag zijn alle kinderen vrij! 

 

 

Natuurlijk zijn we allemaal benieuwd hoe de groeps- en portretfoto’s eruit zullen zien. 

Vanaf maandag 6 oktober zijn de foto’s online te bekijken en eventueel te bestellen. Op die dag geven we daarom de 

codebriefjes mee. 
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Klassenouders 

Juffen- en meestersdag, dus FEEST! 

Op voeten en fietsen naar school 

Kinderboekenweek: Feest! 

 

 

Sommige ouders vroegen zich af waarom de jaarlijkse juffen- 

en meestersdag dit schooljaar al in oktober wordt gehouden. Normaal gesproken vindt deze pas halverwege het 

schooljaar plaats. Dat is natuurlijk een terechte vraag. De reden is het thema van de Kinderboekenweek (van 1-12 

oktober).  Die luidt namelijk dit jaar: FEEST!  
Zoals ieder jaar gaan we ditmaal weer aandacht besteden aan de 

Kinderboekenweek. Toen bedachten we als schoolteam dat we het niet 

alleen moeten hebben over dit thema, maar dat we dan ook 

daadwerkelijk feest moeten  gaan vieren. Dat doen we dus op 

woensdag 8 oktober! Via de nieuwsbrief en de klassenouders wordt 

u de komende weken verder geïnformeerd. 

 

 

                                                    
 

‘Lees’  FEEST voor jong en oud! 

Wij zijn op zoek naar opa’s en/of 

oma’s die tijd en zin hebben om te 

komen voorlezen in de groep van hun kleinkind(eren): 

- Op maandag 6 oktober om 13.30 uur in groep 1 t/m 4  

            en om 14.00 uur in groep 5 t/m 8 

- Op donderdag  9 oktober om 13.30 uur in groep 1 t/m 4. 

Na afloop staat er een kopje thee of koffie voor u klaar om de keel weer te smeren. 

Wij horen graag vóór woensdag 1 oktober welke opa’s en oma’s komen. Er ligt 

in iedere groep een lijst om de naam en gegevens van opa/oma in te vullen. 

 

We hopen op veel  voorleesplezier voor jong en oud. 

Voor meer informatie: Juf Janet Havinga (1/2-B) of juf Marion Schipdam(1/2-C) 

 

   

 Twee weken geleden publiceerden we in de nieuwsbrief het lijstje met de 

namen van de klassenouders, Bij de groepen 1/2-C en 3A stonden nog 

vraagtekens. Inmiddels weten we wie dit gaan doen: 
- Groep 1/2-C: Wina Veldkamp-van Wijk (moeder van Sem) 

- Groep 3A: Fiona van Dinther (moeder van Mika) en Katja Sobrino (moeder van Isis) 

 

 

De verkeerscommissie van onze school bestaat uit een 

aantal ouders en leerkrachten.  

In de loop van het jaar vragen ze uw aandacht voor diverse 

verkeersaspecten. 

Zo ondersteunt de commissie aan het begin van het 

schooljaar van harte het initiatief van Veilig Verkeer Nederland om zoveel mogelijk lopend of 

op de fiets naar school te gaan. Waarom? Nou, fietsen en lopen bevordert de zelfstandige 

mobiliteit en dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. 

Jonge kinderen kunnen lopend of fietsend naar school worden gebracht. Door de dagelijkse 

routine leren zij gevaarlijke situaties te herkennen en ermee om te gaan. Als zij ouder 

worden, leren zij geleidelijk aan om zelfstandig aan het verkeer deel te 

nemen. Als meer kinderen fietsend of lopend naar school komen, vermindert het aantal auto’s bij 

de school, waardoor de schoolomgeving veiliger wordt. 

Vindt u het niet veilig dat uw kind alleen loopt of fietst? Loop of fiets dan mee of organiseer met 

andere ouders een loop- of fietsgroepje. 

Voorheen spraken we één actiedag af om het op die dag eens uit te proberen. Dat was dan vaak 

een dag waarop het voor diverse gezinnen juist niet mogelijk was om de auto te laten staan. 

Bovendien vinden we dat het veel vaker dan één enkele dag moet gebeuren. 

 

Met vriendelijke groet  

en alvast een goed weekend gewenst, 

Jacques van der Vlies 


