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Agenda 
29 oktober Voorlichtingsavond VO  
2 november Studiemiddag; leerlingen vanaf 
  12.00 uur vrij 
4 november Geen gymlessen 
 

Voorlichtingsavond VO 
Morgen, donderdag 29 november, is er 

een voorlichtingsavond VO voor de 

ouders van leerlingen uit de groepen 7 

en 8. Deze vindt plaats op de 

Molièrestraat en begint om 19.00 uur. 

Via mijnschoolinfo is hierover al bericht verstuurd. Als uw kind in groep 7 

of 8 zit, geeft u dan nog even door of u komt? 

 

Studiemiddag 2 november 
Maandag 2 november is er een studiemiddag. Alle leerlingen hebben tot 12 uur school. Wij 

hebben u via de laatste nieuwsbrief van vorig schooljaar al op de hoogte gebracht van de 

studiedagen van dit schooljaar. Een aantal ouders heeft de vraag gesteld hoe het komt dat er 

meer studiedagen zijn dan in vorig schooljaar. Het antwoord is dat dit schooljaar langer is 

dan vorig schooljaar, omdat de zomervakantie 2 weken later begint dan vorig schooljaar. We 

voldoen als school aan het aantal wettelijke vereiste lesuren maar spreiden deze over meer 

weken. De extra uren die er zijn, zetten we in voor studiedagen.  

 

Geen gymlessen 4 november 
Meester Ernst-Jaap is woensdag 4 november niet aanwezig in verband met een studiedag 

voor de vakdocenten. Daarom vervallen de gymlessen die dag. Alle kinderen starten en 

eindigen dus gewoon op school. 

 

Ouderbijdrage 
In nieuwsbrief nr. 4 hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over de 

ouderbijdrage voor het schooljaar 2015-2016. 

Wij hebben op dit moment de ouderbijdrage van 40 leerlingen 

ontvangen. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage.  

Om alle activiteiten goed te kunnen organiseren, zijn wij 

afhankelijk van uw bijdrage.  

De ouderbijdrage is vastgesteld op: 

 € 23,00 per leerling voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 

 € 18,00 per leerling voor de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 

 

Wij hebben, om diverse praktische redenen, een aparte bankrekening voor de OR. 

Het bankrekeningnummer is NL17 INGB 0006 1902 54. Wij vragen u de ouderbijdrage voor 

het schooljaar 2015-2016 naar dit bankrekeningnummer over te maken met vermelding van 

de naam/namen van uw kind(eren) én dat het om de ouderbijdrage gaat. 
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Prijsvraag waterweetjes 
Er is een prijsvraag van de “Waterweetjes” . Alle leerlingen mogen aan de 

prijsvraag meedoen.  

Uiterlijk 13 november a.s. kunnen de kinderen hun formulier in de daarvoor 

bestemde bak op het podium inleveren. 

Op 20 november is de prijsuitreiking. 

 

Terugblik Kinderboekenweek in groep 4 
In groep 4 hebben we 2 weken lang gewerkt aan het thema “Raar maar waar”. 

Elke dag hebben we een Quiz-vraag behandeld: is het waar of niet waar. 

De vragen gingen vooral over leuke weetjes van dieren. 

Ook heeft de leerkracht veel voorgelezen, zijn er proefjes gedaan, hebben we gezongen en 

gedanst. 

De leerlingen hebben een ochtend een techniek-workshop gehad. Ze mochten alleen of 

samen een “robot” maken. Daarbij gebruikten ze allerlei verschillende soorten (stukjes) hout. 

Het was heel leuk en de eindproducten zijn ook erg mooi geworden. 

De leerlingen hebben aan 2 wedstrijden meegedaan. Er is uit de klas een voorleeskampioen 

gekozen. Zij mocht tijdens de afsluiting (met de hele school) voorlezen op het podium. 

Ook was er een tekenwedstrijd waarbij de leerlingen zelf een uitvinding mochten ontwerpen. 

Uit onze klas was er een leerling die de tweede prijs van de middenbouw had gewonnen. 

De afsluiting was geslaagd. De leerlingen hebben twee leuke en leerzame weken gehad met 

als onderwerp natuur en techniek. 

 
 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://img.nujij.nl/Uploads/Cache/2013/4/water.jpg.20130424084556.resized.120x120.jpg&imgrefurl=http://www.nujij.nl/wetenschap/water-weetjes.22772135.lynkx&docid=wGT3E0yMK49RdM&tbnid=ew88YnOwvcKIHM:&w=120&h=120&ved=0CAIQxiBqFQoTCLT1nZv85MgCFYZcFAod3yULGQ&iact=c&ictx=1


  

   

NIEUWSBRIEF 
Editie 6,  jaargang 4,  28 oktober 2015 
 

Verteltassen 
Op dinsdagmorgen komt eens in de 2 weken de verteltasgroep bij elkaar. Elke bijeenkomst 

laat Efrat voorbeelden van verteltassen zien. Op de eerste bijeenkomst is door de ouders 

voor de boeken de Opruimspin en de Gruffalo gekozen. De moeders naaien, haken, verven, 

plakken en knippen enthousiast aan de tas en de spellen die in de tas komen.  

Hebt u ook zin om te helpen? Vraag om informatie bij juf Els of juf Pine. 
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Op dit moment is er evenveel water op aarde als toen de aarde werd gevormd. 
Het water dat uit uw kraan komt, zou wel eens moleculen kunnen bevatten die 
door een Neanderthaler zijn gedronken..... 
 

Traktatietip:  Fruit ijsjes 

Dit heb je nodig: 

 Oubliehoorntje  

 Besjes 

 Glas/bekertje 

 Aardbei 

 Druiven 

 (ander fruit kan ook) 

Zo maak je het: 

1. Doe in elke beker een oubliehoorntje. 

2. Was, droog(!) en snijd het fruit. 

3. Vul hiermee de hoorntjes.  

4. Garneertip: maak het af met een feestelijke prikker of Parasolletje 

 

 

 


