
Trefwoord 

Kinderboekenweek: Samen lezen is feest! 

Geslaagde juffen- en meestersdag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

t/m do 16 oktober:  Activiteiten in het kader van de Kinderboekenweek 

ma 13 okt.:    Groep 5: project Bosgeheimen 

do 16 okt.:   Groepen 6: theatervoorstelling in Nieuwegein 

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

ma 27 okt.:   20.00: Ouderraad 

wo 29 okt.:   Groep 7 GPS herfstwandeling 

do 30 okt.:   Studiemiddag leerkrachten gr. 1/2 » kleuters ’s middags vrij 

do 30 okt.:   Doemiddag 

wo 5 nov.:   Kinderpostzegels komen uit 

do 6 nov.:    Groep 5 Schaatsdag 

do 13 nov.:   Doemiddag 

ma 17 nov.:   20.00: Medezeggenschapsraad 

di 18 nov.:   Groepen 7 en 8 naar Singer Laren 

wo 19 nov.:   Studiedag » alle kinderen vrij 

do 20 nov.:   Doemiddag 

    

 

 
 

Volgende week gaan we verder met het thema Groot en klein. Inhoud: Over letterlijk groot 

en klein zijn. Over groot en klein in figuurlijke zin. Over de verrassende kracht van het kleine. 

De verhalen van volgende week: 

Groepen 1 t/m 4: 

Klein maar dapper (1 Samuël 17).  

Groepen 5 en 6: 

Wie niet sterk is… (1 Samuël 17, 1 – 52). 

Groepen 7 en 8:  

David verslaat de grote Goliat (1 Samuël 17, 1 – 52).  

 

 

 

Het voorlezen door de opa’s en oma’s was een groot succes. We willen alle 

deelnemende grootouders hartelijk bedanken! 

 

 

Ook het feest van gisteren viel in de smaak! 

We begonnen op het schoolplein natuurlijk met het ‘Lang zullen ze leven’ 

voor de leerkrachten die verkleed waren als figuren uit allerlei 

kinderboeken. Daarna zongen en dansten we nog even door op het 

Feestlied van deze kinderboekenweek en deden we ook nog even de 

Kanga die we nog kenden van de Koningsspelen. Vervolgens werden de 

festiviteiten voortgezet in de verschillende groepen (met heel veel 

cadeaus!) en met allerlei activiteiten (van talentenshows tot een 

vossenjacht in de Laanstraat). We bedanken alle ouders voor de hulp, de 

betrokkenheid en cadeaus! 
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Stagiair(e)s op school 

Vrijdag 12.00 uur 

Feestelijke taart! 

 

 

 

 

Over cadeaus gesproken: 

De juffen en meesters werden gisteren ook verwend door de 

ouderraad. Naast een bloemetje voor iedereen kregen we deze mooie 

en overheerlijke taart! 

Op hun beurt werd de ouderraad zelf ook verrast, want toen ze de 

taart gingen ophalen bij de C1000, bleek dat ze niets hoefden te 

betalen. Omdat we een goede klant en goede buur zijn, vond C1000 

het gepast om deze taart (van bakkerij Hendricksen!) gratis aan te 

bieden. Bovendien hadden zij zelf de afbeelding van de school in het 

marsepein erbij verwerkt. Dus met de hartelijke dank aan de C1000 

voor deze leuke geste! 

 

 

 

 

 

Ook dit schooljaar hebben we weer te maken met behoorlijk wat studenten 

die bij ons op school veel ervaring hopen op te doen tijdens hun stagedagen.  

MBO-er Freija Haagsma (momenteel in groep 4) volgt een opleiding tot 

onderwijsassistente en Nicky Fransen (in groep 1/2-B) loopt stage vanuit 

College De Brink.  

De HBO-ers zijn de PABO-studenten die graag leerkracht willen worden. Dit 

zijn David Tetelepta (in groep 1/2-A), Madelon Rauwenhoff (groep 1/2-C), 

Romy Wendrich (groep 5), Emma v.d. Burgh (groep 6B) en Mirjam de Vos 

(groep 7). 

We hopen dat ze het op onze school naar hun zin zullen hebben en dat we hen 

kunnen helpen om het leuke vak onder de knie te krijgen. 

 

 

 

   

 

Op vrijdag om 12.00 uur begint voor de 

groepen 3 en 4 hun weekend, maar op dat moment komen de groepen 5 en 

6 naar buiten om onder begeleiding van de pleinwachten een half uur buiten 

te spelen. Wij willen daarom vragen aan de (groot)ouders van de kinderen in 

de groepen 3 en 4 om zo snel mogelijk met hun (klein)kind het plein te 

verlaten. Dan houden de pleinwachten het noodzakelijke overzicht over de 

kinderen uit de groepen 5 en 6. 

De ouders van groep 4 weten deze afspraak nog van vorig schooljaar, maar 

voor de ouders van groep 3 is dit iets waar ze waarschijnlijk nog geen 

rekening mee hebben kunnen houden. Daarom ons vriendelijke verzoek om 

de eventuele gesprekken met andere ouders buiten het hek voort te zetten, 

zodat de groepen 5 en 6 kunnen gaan spelen op het plein. Alvast hartelijk 

dank voor uw medewerking! 

 

 

 

Met vriendelijke groet  

en alvast een mooi weekend gewenst, 

Jacques van der Vlies 

 

 
 


