
  

 
 

15 september 2021 
 

AGENDA 
 

15 t/m 17 september  Schoolkamp groep 8 

21 september   Groep 8 naar de bibliotheek 

22 september   Nationale Kraanwaterdag 

29 september   Kinderpostzegelactie 

  6 oktober   Start Kinderboekenweek 

12 oktober   Open Podium Kinderboekenweek 

13 oktober   Roostervrije dag groepen 1 t/m 4 

14 oktober   Roostervrije dag groepen 1 t/m 4 

15 oktober   Studiedag, gehele kindcentrum gesloten 

18 t/m 22 oktober  Herfstvakantie 

27 oktober   Herfstwandeling kleuters 

  3 november   Techniekochtend groepen 3 en 4  

  5 november   Nationaal schoolontbijt 

  8 november   Start Week van Respect 

  9 november   Lampionnenmaakdag 

11 november   Sint Maarten 

 

WIST U DAT….. 
 

• Vandaag groep 8 op schoolkamp is gegaan! 

• De groep vol spanning en met vrolijke gezichten is vertrokken 

• Het fijn is dat er weer ouders naar Den Helder kunnen rijden (en ophalen)  

• Er ook weer een vrachtwagen kan rijden voor de fietsen 

• We blij zijn met zoveel hulp 

• En vooral ook met de ouders die meegaan: Timo, Lilian en Ralph : heel erg bedankt! 

• We hen ontzettend veel plezier wensen!!! 

• Van de leerkrachten meester Joost, meester Koen, juf Lydia en juf Romy mee zijn gegaan 

• In groep 7 vandaag meester Roy (een andere dan van groep 4 ;-) en morgen en vrijdag juf 

Hester in de klas is 

• We groep 8 vrijdagmiddag weer zullen verwelkomen 

• We blij zijn dat het goed weer is! 

 

KINDERPRAAT 
 

- Peuter: “Juf, ik ruik slagroom”. “Oh, wat lekker!” zegt juf, “Maar hoe ruikt slagroom 

eigenlijk?” Peuter: “Wit!” 

- Juf speelt bij de BSO met twee kleuters op de kabelbaan. Een kleuter zegt: “Juf, ik wil 

steeds ‘ik, hij, ik, hij…” Waarop juf zegt: “Dat doen we toch?” “Nee” zegt ze, “We doen 

nu hij, ik, hij, ik!” 

 



JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

16 september Clarissa, groep 7 

17 september Emma-Louise, groep 3 

17 september Noah, groep 3 

17 september Aliza, groep 3 

18 september Katoo, groep 3 

19 september Sebastiaan, groep 6 

21 september Lynn, groep 2 

21 september Mikael, groep 2 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Lucien in de peutergroep 

Elhana in groep 4 

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

KCR (kindcentrumraad): 

Gisteravond is de KCR voor het eerst van het schooljaar weer bij elkaar gekomen om te 

vergaderen. Tweemaal per jaar sluit ook een afvaardiging van de oudercommissie en de 

oudervereniging aan, waarvan gisteren de eerste keer was dit jaar. 

Tijdens de vergadering is gesproken over de NPO-gelden, de lockdowns, het jaarplan, de 

bedragen voor de opvang, het taakbeleid, de voortgang van de geledingen enz. Een 

samenvatting van de vergadering zal twee weken na datum in de Nieuwsbrief worden gezet 

(na goedkeuring van de notulen). 

We zijn blij met deze groep kritisch meedenkende en betrokken ouders en de inzet van het 

personeel!  

 

Stagiaires:  

Ook dit schooljaar hebben we stagiaires in ons kindcentrum! 

Het eerste halfjaar zijn bij ons: 

GROEP NAAM STAGIAIRE 

GR. ½ A Anouk Verduin 

GR. ½ B Frouke Zuidema, LIO 

GR. ½ C Yasmin Veel 

GR. 3 A  

GR. 3 B Donya Hassanein 

GR. 4  

GR. 5 Manon Beemsterboer 

GR. 6 Merel Pauw 

 Brenda Cohen 

GR. 7 Kim Peters-van Ruiven 

GR. 8 Geen 

OPVANG Theuntje de Jong 

 

 



Afscheid:  

Vorige week vrijdag hebben we afscheid genomen van Estella in groep 8. Zij is naar de 

Taalklas in Heerhugowaard gegaan. Estella, we wensen je heel veel plezier en we hopen dat je 

nog eens langskomt! 

 

VERLOREN/GEVONDEN 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Blauwe bodywarmer 

- Rood vest 

- Spijkerjasje  

- Wit T-shirt 

- Blauw T-shirt 

- Hemdje met Minnie 

- Donkerblauw gymbroekje 

- Lichtblauw gymbroekje 

- 4 fietssleutels 

- Rose zonnebril 

- Gouden oorbelletje met palmboompje 

- Gele ‘huilslang’ 

 

 

 

 

 


