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Agenda 
 
27 september groep 4 naar het theater 
29 september Informatieavond alle groepen 
3 oktober  Studiedag, alle kinderen zijn vrij 
17 t/m 21 oktober Herfstvakantie 
 

 
 
Kinderboekenweek 

Op 30 september starten wij 

op school met het 

Kinderboekenweek thema 

“voor altijd jong”. Oma’s, opa’s en alles wat 

met vroeger te maken heeft staat dit maal 

centraal. We willen de school graag versieren 

met spulletjes van vroeger. U maakt ons erg blij 

als we die van u mogen lenen. Enkele 

voorbeelden: Oude geschiedenis of biologie 

schoolplaten. Een wasbord, mattenklopper, 

stoofje, petroleumstelletje, strijkijzer waar 

kooltjes in gingen, wastobbe, antieke telefoon, 

typemachine, antieke rekenmachine, oude 

weegschaal of kassa, grammofoon, koffiemolen, fototoestel en nog veel meer! 

Ook vragen wij “oude spelletjes’ te leen. Wie heeft er nog oude tollen, diabolo’s, sjoelbakken 

met stenen of andere oude (gezelschaps)spelletjes?  

U kunt uw spulletjes inleveren bij juf Sibrich groep 6 en juf Bianca groep ½. We zullen er 

voorzichtig mee omgaan! 

Op donderdag 13 oktober sluiten we met de leerlingen de Kinderboekenweek af. 

 

 

Gymmen! 
De kinderen van groep 3 t/m 8 sporten twee keer in 

de week in de gymzaal aan het van Eesterenplein, 

mits we binnen gymmen. Vanaf de zomervakantie tot 

de herfstvakantie en van de meivakantie tot de 

zomervakantie zijn de gymlessen, als het weer  het 

toelaat, buiten op het kunstgrasveld van 

Eesterenplein. 

Zorg er voor dat de kinderen dan juiste schoenen mee 

hebben.  

 

De kinderen dragen dan sportkleding zoals; t-shirt, gymbroekje of joggingbroek. Deze 

sportieve kleding hebben ze dan ook niet aan in de klas na de gymles. 

De gymschoenen moeten een zool hebben die niet afgeeft (op de vloer). Na de les wordt er 

opgefrist. Daarom is het van belang om een handdoek/washandje mee te nemen. Uiteraard 

gebeurt dit gescheiden! 

Spuitdeo gebruiken wij niet i.v.m. allergische reacties van onze medeleerlingen. Neem 

daarom een deoroller mee. 

 

Tijdens de gymlessen voor groep 3 t/m 8 mogen er geen sieraden gedragen worden. Dit in  
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verband met eigen veiligheid en die van een ander. 

De sieraden kunnen bij aanvang van de les bij de leerkracht in een mandje worden 

ingeleverd. 

 

De kinderen in groep 1 en 2 sporten in de speelzaal van school. Zij sporten in hun ondergoed 

of gymkleren en dragen schoenen met slappe zooltjes. 

 

Informatie avond 29 september 19.30-21.00 uur 
Op donderdag 29 september is er een algemene informatieavond 

voor alle ouders/verzorgers. De avond start in de middenruimte met 

informatie voor álle ouders door Froukje Mulder en Pine Schuurmans 

(directie). Daarna krijgt u in het lokaal van uw kind van de 

leerkracht informatie over dit schooljaar en kunt u vragen te stellen. 

Dit doen we in 2 shifts zodat ouders met meerdere kinderen op 

school in verschillende groepen de informatie kunnen halen. In de 

middenruimte staan informatiestands van JOGG, de brede school,de 

MR, de OR, de verteltassen, Op Stap en de overblijf. 

U ontvangt via Mijnschoolinfo een verzoek om door te geven of u aanwezig bent. Zo weten 

we op hoeveel ouders we kunnen rekenen. We hopen u allemaal te mogen verwelkomen op 

deze avond. 

 

Het programma voor de avond ziet er als volgt uit: 

 

19.15 uur  de deur gaat open, de koffie en thee staat voor u klaar. U kunt dan ook 

bij de standjes terecht. 

19.30 uur   de informatieavond wordt geopend in de middenruimte. 

19.45 uur de leerkrachten van de groepen 1-2, 3 en 4 geven informatie over het 

leerjaar 

20.30 uur de leerkrachten van de groepen 5, 6, 7 en 8 geven informatie over het 

leerjaar 

21.00 uur einde 

 

Gedurende de hele avond kunt u bij de standjes terecht voor informatie. 

 

 
Oproep van de ouderraad, penningmeester gezocht! 
In school zijn er ouders actief in de ouderraad. Zij komen ongeveer 1x per maand, onder 

schooltijd, bij elkaar. Zij regelen de praktische hulp in school. En organiseren mee met o.a. 

het sinterklaasfeest, kerst, de schoolfotograaf en het afscheid van groep 8. Vindt u het leuk 

om op school mee te helpen bij het organiseren van deze activiteiten? Meldt u dan aan op de 

informatieavond bij de stand van de ouderraad. Hier kunt u ook terecht voor informatie.  

Voor het schooljaar 2016-2017 is de ouderraad op zoek naar een nieuwe penningmeester. 

Welke ouder vindt het leuk om deze taak op zich te nemen?  
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Menselijk bloed bestaat voor 83% uit water. 

 

 
 
 
 

Traktatietip  
 
Fruitcupcakejes  

 
 

 

 

 

Dit heb je nodig: 

 Rode druiven 

 Mandarijnen 

 Cupcake vormpjes 

Zo maak je het: 

1. Verwijder de schil van de mandarijn en leg deze in een cirkel in het cupcakevormpje.        

2. Leg een rode druif in het midden 

Waterweetje 

 

 

 

 

 

 

 

 


