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Mee naar binnen gaan 

Leuke uitjes voor de boeg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

do 17 september:  Schoolreis groepen 3 en 4 

ma 21 t/m wo 23 september: Schoolkamp groep 8  
do 24 september:  Studiedag alle leerkrachten » alle kinderen vrij   

vr 25 september:  Schoolreis groepen 5, 6 en 7  
ma 5 en di 6 oktober:               Schoolfotograaf 

vr 9 oktober:   Start kinderboekenweek / Juffen- en meestersdag  
wo 14 oktober:   20.00: Medezeggenschapsraad 

ma 19 t/m vr 23 oktober: Herfstvakantie 

 

 

 

 

Volgende week gaan we verder met het thema Wijsheid. 

 

Wat is wijsheid? Wie vinden de kinderen wijze mensen? En wat heb je aan wijsheid? Soms wordt 

een kind weleens plagerig een wijsneus genoemd. Iemand die alles weet, denkt te weten of wil 

weten. 

 

In het thema ‘Wijsheid’ ontdekken de kinderen dat het niet gaat om anderen te slim af te zijn. En 

dat wijsheid meer is dan alleen kennis. Het gaat om hoe je in het leven staat. Hoe je, bij keuzes en beslissingen, 

rekening houdt met anderen en gevoel toont voor wat er op dat moment echt belangrijk is.  

De kinderen gaan zelf aan de slag met vraagstukken over hoe je wijs kunt omgaan met bijvoorbeeld ruzie, met 

internet en met jezelf. Ze ontdekken ook dat je hierin kunt groeien. De ontwikkeling van ‘onwetend uilskuiken’ tot 

oude, wijze uil, is een kwestie van tijd, ervaring en leren. Een proces waarin wij, opvoeders, een belangrijke rol spelen.  

 

 

In nieuwsbrief-2 vroeg ik uw aandacht voor het volgende: 

In de groepen 1 en 2 is het gebruikelijk dat u mee naar binnen gaat met uw kind. In groep 3 

willen we dat zo snel mogelijk afbouwen. Vanaf de derde week zijn deze kinderen namelijk in 

staat om zelfstandig de school in te lopen.  

We vroegen u daarom om uw kind daar tijdig op voor te bereiden en het mee naar binnengaan 

af te bouwen.  

Inmiddels zitten we in de derde schoolweek en constateren we dat dit in enkele gevallen nog niet is gebeurd. Daarom 

doe ik op deze plek een verzoek aan betreffende ouders om met deze afspraak rekening te houden.  

 

 

 

De groepen 3 t/m 8 hebben in de tweede helft van september een leuk 

uitje voor de boeg. 

Groep 3 en 4 gaan als eersten, namelijk volgende week donderdag naar Linnaeushof. 

Op de maandag daarna vertrekt groep 8 op de fiets voor hun kamp naar 

het kampeercentrum van de YMCA in Leusden. 

En op de laatste vrijdag van september gaan de groepen 5, 6 en 7 een dagje 

genieten bij Duinrell. 

 

Met vriendelijke groet  

en alvast een heel mooi weekend toegewenst,  

Jacques van der Vlies 
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Herinnering: 

In de schoolflyer vindt u de gegevens voor de diverse jaarlijkse 

betalingen. Het is van belang dat de ouders van groep 3 t/m 8 

in elk geval de bijdrage voor de hierboven genoemde uitjes op 

tijd (dus vóór het uitje) overmaken. Velen deden dit al, maar 

anderen nog niet… Graag uw aandacht hiervoor! Met dank. 

 


