
  

 
 

21 september 2022 
 

AGENDA 
 

21-23 september Kamp groep 8 

28 september  Kinderpostzegels groep 7 

30 september  Afscheid juf Nicole 

3 oktober  Bibliotheek bezoek groep 8 

5 oktober  Dag van de leerkracht 

5 oktober  Start kinderboekenweek 

12 oktober   Proeflab groep 5 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 vanmorgen vroeg is vertrokken voor hun kamp! 

• Auto’s volgeladen met kinderen, vrachtwagen met fietsen en busje met bagage 

• We hen ontzettend veel plezier wensen 

• Het weer gelukkig meezit 

• We hen vrijdagmiddag aan het einde van de middag weer terugverwachten 

• Zij dan ongetwijfeld vol van verhalen en ervaringen zullen zijn! 

• Meester Joost, meester Koen en juf Lydia mee zijn op kamp 

• Juf Kayleigh ook aansluit voor een aantal activiteiten 

• Meester Aschwien vandaag een dagje mee is 

• We alle begeleiders, dus ook Suzanne, Cees-Peter en René veel plezier wensen!! 

• Vrijdag de verkiezingen van de leerlingenraad plaatsvonden 

• U in de volgende Nieuwsbrief kunt lezen welke kinderen er dit jaar in de leerlingenraad 

zitten 

• We hen veel plezier en wijsheid wensen! 

• We hier geen reclame willen maken voor de kermis 

• Maar toch willen uitspreken dat we als team heel trots zijn op meester Koen 

• Hij namelijk maandagavond met zijn band ‘Feel like dancing’ een spetterend optreden gaf 

in de tent bij de kermis! 

• De tent al snel heel vol was 

• Niet iedereen meester kon zien optreden 

• Het zeker de moeite waard is en u deze band in de gaten moet houden! 

• Het klopt dat we nu reclame voor meester Koens’ band maken       

• Gisteravond de eerste vergadering van de Oudercommissie plaatsvond 



• Er al veel activiteiten zijn doorgesproken 

• We hopen dat we voor de uitvoering van de activiteiten ook op veel ouders/verzorgers 

kunnen rekenen 

• Met name bij het versieren en ‘afbouwen van de versieringen’ van ons kindcentrum voor 

het sinterklaasfeest en kerstfeest! 

• We blij en dankbaar zijn voor zo’n grote groep enthousiaste en actieve ouders in de 

oudercommissie!!! 

• Het gisteren Prinsjesdag was 

• Groep 5 hier op een ludieke manier aandacht aan schonk 

• Zij met ‘the grey of the day’ een heuse hoedjesdag hadden 

• Het bijna net zoveel hoedjes in de klas waren als bij de gasten in de Koninklijke 

Schouwburg! 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

21 september Mikael, groep 3 

21 september Lynn, groep 3 

22 september Romee, peutergroep 

22 september Kristian, groep 4 

22 september Demi, groep 5 

22 september Emalyn, groep 8 

24 september Maartje, groep 2 

24 september Aya, groep 2 

24 september Lisa, groep 3 

Allemaal een fijne dag toegewenst!  

 

 

WELKOM 
 

 

We heten van harte welkom: 

Jaxon in de peutergroep 

Kyran in groep 1 

Jane in groep 1 

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons! 

 
 

KINDERPRAAT 
 

- Juf vraagt: “Ken jij haar?” Kleuter: “Ja, dat is mijn buurvriendje”.   

- “Kijk juf, Zaadjeskoek” (schuddebuikjes)  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

 

- Verwarming: 

U heeft het vast al gehoord: ook voor de scholen zijn de onkosten voor gas en electra 

gestegen. De grote gebouwen, waar de in- en uitgangen vaak worden geopend en 

gesloten, vragen veel stookkosten. 

Om de kosten zo laag mogelijk te houden willen we u met klem vragen om de deuren 

achter u te sluiten en ons te helpen de kinderen hier ook bewust van te laten zijn. 

Alvast bedankt! 

 

- Jassen: 

Het valt ons op dat er regelmatig kinderen op school komen zonder jas. Vooral met de 

regen van de laatste dagen, zorgde dit voor kou bij het buitenspelen en naar de gym heen 

en weer lopen. 

We willen u vragen erop te letten dat uw zoon/dochter met een jas op school komt, nu 

het herfstweer is begonnen. 

 

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN 

 EVEN BIJ STIL TE STAAN 

- Verloren: 

Een dame van de accrodeonvereniging heeft vorige week een gouden broche met de 

letter B verloren. We hopen dat iemand de broche vindt! 

- Gevonden: 

  


