
 

27 september 2017 
 

AGENDA 
 

27 september   Kinderpostzegels groep 7 

28 september   Laatste werkdag juf Petra 

  3 oktober   Groep 8 naar de bibliotheek, 8.30 uur 

  4 oktober   Start Kinderboekenweek 

  4 oktober   Dierendag 

  5 oktober   Dag van de leerkracht 

  5 oktober   Landelijke staking scholen, onze school is deze dag dicht 

  6 oktober   Leerlingenraadvergadering 

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 

  6 november   Start Week van Respect 

  7 november   Groep 8 naar Kamp Vught 

  8 november   Lampionnenochtend  

  9 november   Nationaal Schoolontbijt 

  9 november   Dag van Respect 

10 november   Sint Maarten vieren voor de groepen 1 t/m 4 

11 november   Sint Maarten 

13 november   Groep 8 naar HVC 

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….. 
 

 Vorige week groep 8 op schoolkamp is geweest 

 Ze samen geweldige dagen hebben gehad 

 Het weer gelukkig ook heerlijk en droog was 

 Iedereen heelhuids en moe maar voldaan woensdags is teruggekeerd 

 We de leiding: juf Margriet, Miranda Groen, Jacob de Jong, Marc Wijsman, juf Lydia en 

meester Joost heel erg willen bedanken!!! 

 Groep 8 gisteren een gastles van bureau Halt heeft gehad 

 Deze gastles ging over mediawijsheid 

 We hopen dat ze hier wijzer door zijn geworden 

 Vandaag  de leerlingen van groep 7 starten met de Kinderpostzegelactie 



 We hopen dat ze veel kaarten en postzegels verkopen voor de goede doelen 

 Afgelopen maandag onze flessenactie is gestart 

 We in de hal bij de hoofdingang lege statiegeldflessen verzamelen 

 De opbrengst naar Stichting Missiq gaat 

 Zij twee containers vol goederen hebben klaarstaan voor Sint Maarten 

 Het verschepen van de containers echter duizenden euro’s kost 

 We graag een bijdrage willen leveren 

 We nog vrijwilligers zoeken die specifieke flessen naar de bijbehorende winkel willen 

brengen om in te leveren 

 De flessen niet zwaar zijn om te tillen ;-) 

 Juf Inge haar bruidsjurk nog geshowd heeft aan de kinderen 

 We het héél mooi vonden staan! 

 We begrijpen dat haar man met haar wilde trouwen 

 De kinderen de jurk ook heel mooi vonden 

 We u dit natuurlijk niet willen onthouden 

 U daarom in deze nieuwsbrief een foto van haar kunt vinden  

 Morgen de laatste werkdag van juf Petra is 

 We haar heel erg willen bedanken voor haar inzet bij ons op school! 

 We blij zijn dat we haar nog regelmatig zien  

 Zij dan alleen als moeder in de school zal lopen en niet meer als juf 

 U haar morgenmiddag na schooltijd nog wel de hand kunt schudden 

 We juf Petra via deze weg alvast heel veel succes wensen met haar nieuwe baan! 

 

KINDERPRAAT 
 

- Leerling groep 4: “juf, heeft een noot darmen?” 

- Juf Lineke was er even met de kinderen voor het afscheid van Miguel. Ze was met de 

kinderwagen in de lift naar boven gegaan, maar dat wist een leerling niet. Toen juf Lineke 

weer wegging vroeg hij bezorgd: “maar juf, hoe krijg je die kruiwagen nu weer beneden?” 

- In een kleutergroep: “juf, moet dit met de kleurspelertjes?” (kleurpotloden) 

- Een leerling heeft de kwijtgeraakte harde lens van moeder gevonden en zolang in een bakje 

met water gedaan. “En toen werd het een zachte mini-kwal!” 

- De voorraad die over is van schoolkamp staat opgestapeld in de gang. Leerling: “oh kijk, 

dat is al voor Sinterklaas”. 

- Juf Petra heeft in de vakantie geraft en ze wil een filmpje over raften laten zien. Eerst 

vraagt ze of de leerlingen weten wat raften is.  

- “Ja hoor, dat zijn grote muizen met een dikke staart!” 

- “Ja, dat is als je grote winden laat!” 

- Leerling groep 4: “Ik ben in de indianentoren in de achtbaan geweest!” (Julianatoren) 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig:  

27 september Thijs, groep 8 

29 september Sifra, groep 6 

Allebei een fijne dag toegewenst! 

 



OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 

Woensdag 4 oktober start de kinderboekenweek ‘Gruwelijk eng’en ‘Bibbers in je buik!’. Alle 

kinderen zullen de opening samen vieren in de zaal. 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  

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

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

> 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  

 

KOFFIE MORNING VOOR STICHTING 

OPKIKKER 

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) 

 

ESCAPEROOM HERFSTVAKANTIE 

VONDEN/VERLOREN VOORWERPEN 
We zijn nog maar net begonnen in het schooljaar, maar voor de eerste vakantie liggen er al 

plannen klaar van SportService Langedijk. 

Op de maandag en dinsdag van de herfstvakantie (23 en 24 oktober) worden er spannende 

escape rooms gebouwd in sporthal Geestmerambacht. Het idee is dat je door samen te werken 

en puzzels op te lossen, moet zien te ontsnappen uit een ruimte. Meer details volgen nog, 

maar opgeven kun je wel al. Binnenkort ligt er een inschrijflijst klaar op school. Per e-mail 

kan ook: mail dan de volgende gegevens naar gymmeesterernst@gmail.com: 

- Naam 

- Groep 

- Leeftijd 

- Aanmelding voor MA en/of DI (het is mogelijk om beide dagen mee te doen en dan een 

andere escape room te bezoeken!) 

- 06 van ouders, voor geval van nood 

- mailadres voor informatie over het evenement. 

Voor vragen kunt u altijd terecht bij meester Ernst. 
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