
 

11 oktober 2017 
 

AGENDA 
 

11 oktober   Gastlessen muziek in groepen 5 en 8 

13 oktober   Einde Kinderboekenweek. Info in deze nieuwsbrief. 

18 oktober   Koffie Morning voor ‘Stichting Opkikker’ 

23 t/m 27 oktober  Herfstvakantie 

30 oktober   Studiedag, alle leerlingen vrij  

  1 november   Luizencontrole 

  1 november   Herfstwandeling groepen 1/2 

  6 november   Start Week van Respect 

  7 november   Groep 8 naar Kamp Vught 

  7 november  Gastlessen muziek groepen  

4 en 7 

  8 november   Lampionnenochtend  

  9 november   Nationaal Schoolontbijt 

  9 november   Dag van Respect 

  9 november  Voorstelling ‘Niemand is  

zoals jij’, voor groepen  

1/2, 3, 4, 5, 6 

9 november  Workshop ‘Ik alleen in  

de klas’ groep 7 

10 november   Workshop ‘Fight your inner Monkey’ voor groepen 7 en 8  

10 november   Sint Maarten vieren voor de groepen 1 t/m 3 

11 november   Sint Maarten 

13 november   Groep 8 naar HVC 

16 november   Schoolschaaktoernooi, 1ste avond 

17 november   Schoolschaaktoernooi, 2de avond 

17 november   Leerlingenraadvergadering 

17 november   Activiteitenmiddag 

18 november   Aankomst Sinterklaas in Nederland 

24 november   Techniekochtend groepen 5 t/m 8, groepen 1 t/m 4 vrij  

24 november   Lootje trekken groepen  5 t/m 8 

29 november   Techniekochtend groepen 3 en 4 

 

WIST U DAT….. 
 

 Het 4 oktober natuurlijk dierendag was 

 Juf Nicole en juf Helene in de ochtend werden verrast met een jong huisdier 

 Juf Helene het heeeel schattig vond 

 Maar een huisdier in het kantoor niet echt handig is 

 Donderdag jl. de staking in het onderwijs plaatsvond 

 De leerkrachten naar Den Haag waren of op school activiteiten deden die werkdruk-

verlichtend zijn en bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid 



 We hopen dat de staking heeft bijgedragen  

 De eerste signalen gunstig zijn 

 Het 5 oktober ook de dag van de leerkracht was 

 De meesters en juffen zijn verwend met veilige warmtebekers voor koffie en thee 

 Tabijn het team verwende met een doos vol lekker fruit 

 Sommige leerkrachten het fijn vonden om tussen het fruit ook wat mini-marsjes te vinden 

 De flessenactie al heeeeel veeeeel flessen heeft opgeleverd 

 We de flessenactie laten doorlopen tot en met woensdag 18 oktober a.s. 

 Als u al wat flessen wilt inleveren bij een winkel we dat heel fijn vinden 

 We trots zijn dat er zoveel is ingezameld! 

 Er nog kan worden ingeschreven voor de Koffie-Morning voor Stichting de Opkikker 

 De lijst naast het directiekantoor hangt 

 Er ook nog kan worden ingetekend voor ‘Escaperoom’ tijdens de herfstvakantie 

 Dit wordt georganiseerd door Sport Servicepunt Langedijk 

 De intekenlijst naast de trap ligt bij de hoofdingang 

 Vrijdagochtend a.s. de Kinderboekenweek wordt afgesloten 

 We hopen dat u hierbij aanwezig kunt zijn! 

 

KINDERPRAAT 
 

- Jurre probeert zijn kleine broertje te helpen bij een spel over woorden. Mama zegt: “dit 

dier woont op de boerderij en het begint met een p”. Jurre zegt: “paa…..paa….paa….”  

Ja, zijn broertje weet het……: “een paracetamolletje!” 

- Juf Rianne heeft op vrijdag (fruitdag!) een gele kiwi op haar bureau liggen. Niet iedereen 

weet dat dat een kiwi is: “juf, waarom heeft u een aardappel mee?” 

- Bij een gesprek over zwemles vertelt juf Caroline dat zij het niet leuk vindt om te duiken 

en door het gat te zwemmen. Leerling: “zit u nog steeds op zwemles dan?” 

- Een leerling die door de IB’er begeleid wordt: “ik heb een heel hoog IQ, maar ik weet niet 

hoe ik die Q moet gebruiken.” 

- De ene leerling tegen de ander op de trap: “je moet een beetje doorlopen!” Reactie: ”nou, 

ik dóórloop!” 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig:  

11 oktober Daniël, groep 3 

14 oktober Laurens, groep 6 

14 oktober Vince, groep 6 

15 oktober Anna, groep 5 

17 oktober Dirk, groep 8 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Fruitdag 

Iedere vrijdag is het op onze school fruitdag: dit betekent dat we voor de kleine pauzehap 

alleen fruit mogen meenemen en geen schoolkoekjes e.d. Sommige leerlingen denken dat 



‘fruitella’ ook als fruit telt, of fruitbiscuit, of appeltaart…..helaas! Het geldt alleen voor écht 

fruit! 
 

Kinderboekenweek 

Op vrijdag 13 oktober willen we op een feestelijke wijze de Kinderboekenweek weer 

afsluiten. Dit doen we met een Open Podium en een kinderboekenmarkt. Bij het Open 

Podium zijn belangstellenden (opa’s/oma’s, ouders/ verzorgers e.d.) van harte welkom!   

De kinderboekenmarkt houdt het volgende in:  

 kinderen mogen tweedehands boeken op een kleedje verkopen  

 de boeken mogen niet duurder zijn dan € 1,-  per stuk  

 de kleuters mogen alleen samen met hun ouders/verzorgers/opa’s/oma’s enz. door de 

school lopen om te kopen, Kleuters die écht geen begeleiders hebben, zullen een 

rondje door de school gaan met hun juf.  

 jonge kinderen mogen samen met een oudere broer/zus hun boeken op een kleedje 

verkopen.    

Vrijdag 14 oktober:  

9.15-9.50 uur   : Open Podium groep 1 t/m 5 (belangstellenden welkom!)  

10.00-10.30 uur  : Open Podium groep 6 t/m 8 (belangstellenden welkom!)   

10.45 uur   : Leerlingen maken een verkooppunt klaar: ze leggen een kleedje neer  

    en leggen daarop de boeken die zij willen verkopen  

o Gr.1/2: speelzaal en hal bij de kleuterlokalen 

o Gr. 3/4/5: in de grote zaal en de hal bij de hoofdingang  

o Gr. 6/7/8: op de eerste etage  

11.00 uur  : Boekenmarkt: kinderen mogen rondlopen om boeken te kopen en op   

                                      hun kleedje boeken verkopen 

11.30 uur   : We ruimen de kleedjes weer op en brengen alles terug naar de eigen     

                                      groep  

11.45 uur   : Alle niet-verkochte boeken gaan weer mee terug naar huis  

 

* tip: geef de kinderen een klein beetje wisselgeld mee in een bakje  

** tip: geef de kinderen liever geen grote bedragen mee naar school  
 

VERSLAG LEERLINGENRAADVERGADERING 
 

Afgelopen vrijdag was de eerste leerlingenraadvergadering van dit jaar. Juf Nicole heeft 

uitgelegd wat de leerlingenraad inhoudt en wat er op de vergaderingen zoal besproken wordt. 

Ook bij deze eerste vergadering werden al vragen gesteld en kwamen er goede ideeën naar 

voren. 

De leerlingen hebben geholpen met het uitkiezen van de verjaardagskaarten voor de groepen 

en we hebben er erg om gelachen dat juist groep 8 graag nog de Woezel en Pipkaarten wil! 

(“Nu kan het nog, over een jaar niet meer”) Nu begrijpen we waarom alle “stoere” kaarten 

maar blijven liggen. 

 

KOFFIE-MORNING 
Helaas loopt het nog niet echt storm met aanmeldingen. Draag jij Stichting Opkikker een 

warm hart toe, gun jij ernstig zieke kinderen een fijne dag tijdens hun ziekteproces én houd je 

van koffie, thee en taart? Geef je dan snel op voor de Koffie Morning! De inschrijflijsten 

hangen bij de directiekamer, kleuteringang en bij de lokalen van de groepen 1 t/m 5. 

Mondeling of via mail, app of Facebook opgeven kan natuurlijk ook! Wij verzekeren jou van 



lekkere koffie en thee en een overheerlijk stuk taart. Daar kikker je zelf ook van op! Kun je 

niet komen, maar wil je wel een donatie doen: het Koffie Morning-spaarpotje staat 

woensdagochtend ook al in de directiekamer! 

Op woensdag 18 oktober a.s. van 10.30 – 12.00 uur organiseren wij weer de Koffie Morning 

van Stichting Opkikker. Na het succes van vorig jaar, hopen wij dit jaar weer op jullie komst. 

Tijdens deze ochtend geniet je van elkaars gezelschap onder het genot van een kopje koffie of 

thee mét taart en andere lekkere dingen. De toegang is gratis, maar er wordt wel een eigen 

bijdrage verwacht voor Stichting Opkikker. Door die bijdrage kan deze Stichting gezinnen 

met een langdurig ziek kind verrassen door hen een leuke dag te bezorgen. Natuurlijk hopen 

wij de € 215,- van vorig jaar te overtreffen! 

Deze ochtend wordt door verschillende mensen op allerlei plaatsen in het land georganiseerd. 

Dus: wat is een betere plek om gezellig samen koffie te drinken, even bij te kletsen en elkaar 

te leren kennen dan op school! Alle ouders zijn dan ook van harte welkom en neem gerust nog 

iemand mee! Ook de kleine kinderen zijn van harte welkom. 

 

Vergeet je niet in te schrijven op de lijst bij de hoofd- of de kleuteringang ingang van school 

(of mondeling, via app of facebook), dan weten wij hoeveel taarten wij kunnen gaan bakken! 

 

Elisabeth Linting (moeder van Jano, groep 2) en Anneke Pruijssers (moeder van Boaz en 

Anoek, groep 7 en 5) 

 

 
 

GEVONDEN/VERLOREN VOORWERPEN 

Gevonden: 

- fietssleuteltje 

 

 

 

 

 

 

 

 


