
  

 
 

28 september 2022 
 

AGENDA 
 

28 september  Kinderpostzegels groep 7 

30 september  Afscheid juf Nicole 

3 oktober  Bibliotheekbezoek groep 8 

5 oktober  Dag van de leerkracht 

5 oktober  Start Kinderboekenweek 

12 oktober   Proeflab groep 5 in de Broekerveiling 

13 oktober  Proeflab groep 6 in de Broekerveiling 

13 oktober  Afsluiting Kinderboekenweek met open podium 

14 oktober  Studiedag, gehele kindercentrum gesloten 

17-21 oktober  Herfstvakantie  

26 oktober  Herfstwandeling groepen 1/2  

7 november              Gastles Verkeer groep 8 

9 november             Lampionnenmaak-ochtend 

11 november             Sint Maarten 

11 november             Nationaal Schoolontbijt 

 

WIST U DAT….. 
• Groep 8 een geweldig schoolkamp heeft gehad 

• Ze gelukkig wel de boot terug hebben kunnen halen 

• Moeder Susanne daar meer moeite mee had en er 4 uur over heeft gedaan 

• Zij in een lange file op Texel belandde  

• We alle begeleiders nogmaals willen bedanken 

• U de deurbel vandaag goed in de gaten moet houden 

• De leerlingen van groep 7 weer langskomen met Kinderpostzegels 

• We op de BSO een nieuw record touwtjespringen hebben 

• Maegen 612 sprongen achter elkaar heeft gemaakt!! 

• Juf Cora nu een hele zere arm heeft 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

28 september Evie, groep 7 

30 september Anna, groep 5 

1 oktober Feline, groep 2 

3 oktober Ruben, peutergroep 

3 oktober Thomas, peutergroep 

3 oktober Jan, groep 4 

4 oktober Noah, groep 5 

Allemaal een fijne dag toegewenst!  

 

 

 



KINDERPRAAT 
 

- Juf vraagt: “Wat zie je in het bos? “ Kleuter: “Een dophertje”.   

- Leerling heeft haar zwemdiploma gehaald. Juf feliciteert haar daar mee. 

Leerling geschrokken: “Was het op het nieuws??” 

- Peuter heeft een wendag bij juf Laura en zegt: “Ik ga weer even bij juf Kasja en juf Cora 

kijken”. Na een paar minuten zegt hij daar: “Zo, ik ga weer terug naar de basisschool”.  

- Er wordt geboord in het lokaal van juf Laura. De leerlingen van groep 5 schrikken van 

het harde geluid: “Is juf Laura boos?” 

- Een paar peuters gaan steeds het berghok in, dus juf doet voor de zekerheid even de deur 

op slot. Als ze het even later weer proberen en de deur niet openkrijgen, roepen ze : 

“Juf, de batterij van de deur is op, hij gaat niet open!” 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 

Open Podium 

Als afsluiting van de Kinderboekenweek houden wij op donderdagmiddag 13 oktober een 

Open Podium. Alle groepen doen een optreden in het thema: Gi-ga-groen!  

Dit zijn de tijden: 

• 12.50 uur groepen 3 en 4 

• 13.30 uur groepen 5 en 6 

• 13.50 uur groepen 7 en 8 

• 14.10 uur groepen 1/2 

U mag komen kijken naar de groep van uw kind. In verband met de beperkte ruimte, kunt u 

helaas niet de hele middag blijven. We maken er een kleurrijke voorstelling van. 

 

LEERLINGENRAAD 
 

Dit schooljaar zitten de volgende leerlingen in de leerlingenraad: 

Groep 4A: Maes en Noëmie 

Groep 4B: Sem en Raúl 

Groep 5: Maartje en Merijn 

Groep 6: Dan en Sofie 

Groep 7: Senn en Elena 

Groep 8: Daniël en Ditte 

 

Veel plezier bij de vergaderingen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PEUTERS 
 

Eens in de 3 weken gaan de peuters van ons Kindcentrum op maandagochtend een uurtje naar 

Verzorgingshuis Horizon. Ze bezoeken daar kamer Grootakker, kamer Dorpsakker, kamer 

Asschop en de dagopvang.  

De twee juffen nemen ieder een groepje kinderen mee en bezoeken afzonderlijk van elkaar 2 

kamers. Samen met de bewoners zingen, lezen of kleuren ze even gezellig. Het is mooi om te 

zien hoe de kinderen en oudere mensen van elkaar genieten! 

 

 


