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30 september 2016 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Op de website krijgt u wekelijks te zien wat er allemaal voor interessante dingen 
spelen op school. We hebben echter gemerkt dat het voor iedereen prettig is als 
bepaalde vragen of opmerkingen per mail onder de aandacht worden gebracht. 
 
Iedere maand, te weten de laatste vrijdag van de maand, ontvangt u via de mail een 
brief met de informatie die van belang kan zijn voor de volgende maand. 
 
Deze maandinformatie is daarna ook nog terug te vinden op de website onder het 
kopje Maandinfo. Ook zijn de activiteiten in onze agenda op de site opgenomen 
zodat u als u op de datum klikt de relevante informatie van die dag vindt. 
 

Algemeen 
Kinderboekenweek 
Woensdag 5 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema is "Voor altijd jong". 
(over opa's en oma's) 
Boeken voor Boeke 
Het vorige schooljaar is de mediatheek van de school behoorlijk opgeruimd. We 
hebben nu een stapel boeken die we voor een klein bedrag aan belangstellenden 
willen verkopen. Dit zal gebeuren op woensdag 12 oktober en donderdag 13 
oktober na schooltijd in het instroomlokaal van het kleutergebouw. 
Het geld dat we ontvangen wordt weer gebruikt voor de aanschaf van boeken. 
Herfstvakantie 
Maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober zijn alle werkers vrij. 
Weekslot 
Vrijdag 27 oktober is het eerste weekslot van dit schooljaar. De groepen van 
Renée, Yolanke/Karen, Robyn/Roos en Monique/Wilma starten dit schooljaar. 
Het weekslot start stipt om 14 uur en vindt plaats in de toneelzaal van het voortgezet 
onderwijs, u kunt vanaf 13:45 uur in de zaal. 
Er mogen niet meer bezoekers in de zaal dan dat er stoelen zijn. Deze regel moeten 
we helaas, op last van de brandweer, streng hanteren. 
Dit betekent dat iedere werker één kaartje krijgt. 
Actie ‘schoenendoos’ 
Eind oktober start de actie 'schoenendoos' van Edukans. Hierover volgt later meer 
informatie. 

De groepen 1/2  
Dierendag 
Dinsdag 4 oktober is het knuffeldierendag , alle werkers mogen 1 knuffel mee naar 
school nemen. 
Project 
Wij zijn gestart met  project Nederland. 
Dit project gaat vloeiend over in het Kinderboekenweek thema : Oma en Opa. 
De opa's en oma's van de werkers zijn donderdag 13 oktober uitgenodigd in de 
groep van : 10.30 uur tot 11.30 uur ,om gezellig een kopje koffie te drinken en een 

spelletje te doen met hun kleinkind. .( zie uitnodiging  via de mail) 
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De groepen 3/4  
Geschiedenisproject 
Vorige week heeft u een mail ontvangen met daarin de informatie over ons project 
'Vroeger en nu: opa en oma'. Op 13 oktober is er een opa/oma-middag op school 
voor de werkers van groep 3/4 .  Van 11.45-13.15 uur zijn de opa's en oma's van de 
kinderen welkom in de groep van hun kleinkind.' 

De groepen 5/6 
Kinderboekenweek 
In het kader van de Kinderboekenweek mogen alle kinderen van 5/6 op woensdag 5 
oktober hun lievelingsboek meenemen. (graag voorzien van eigen naam). 
De werkers mogen spulletjes van vroeger meenemen voor de presentatietafel. 
Wij zouden het ook leuk vinden als in deze week opa's of oma's in de eigen groep 
van hun "kleinkind" komen voorlezen.  
Enthousiaste opa's en oma's kunnen contact opnemen met de groepsmedewerker 
van hun kleinkind. 
Kunst Centraal 
Eind oktober en begin november gaan de groepen 5/6 om de beurt naar Sporen in 
het Land.  Het gaat over de Westbroekse Zodden.  
Binnenkort krijgt u een mail waarbij u meer informatie krijgt over de datum en tijd 
waarop de verschillende groepen 5/6 daar naartoe gaan. 
Wij hebben dan graag uw hulp om voor vervoer van de kinderen te zorgen. 

De groepen 7/8 
Gesprekken groep 8 
In de week van maandag 10 oktober t/m 14 oktober zijn de preadvies gesprekken 
met de werkers en ouders van de groep 8 kinderen. Via de groepsmedewerker van 
uw kind ontvangt u hiervoor de uitnodiging. 
Kinderenboekenweek 
In de Kinderboekenweek zullen er verschillende activiteiten plaatsvinden; een aantal 
kinderen gaat onder begeleiding van een medewerker voorlezen aan ouderen in 
verzorgingshuis de Bremhorst.  Kinderen gaan op 'date met een boek' en we gaan 
boeken nader bespreken in kleine groepjes tijdens leesgesprekken. Wij vinden het 
leuk als er opa's en oma's zijn die tijdens de Kinderboekenweek willen komen 
voorlezen aan een groepje kinderen. U kunt u hiervoor aanmelden bij de 
groepsmedewerker van uw (klein-)kind. Datum en tijd worden in overleg vastgesteld. 
Project Afrika 
Meteen na de herfstvakantie start het Afrikaproject en gaan we de kinderen drie 
weken lang onderdompelen in een project over Noord Afrika. Activiteiten die we 
onder andere doen zijn: topografie, speelgoed maken, maskers maken, Afrikaans 
dansen en trommelen, muntthee drinken en henna schilderen. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Hans, Jennifer, Roos, Heidi en Karin 
Teamleiders  

 
 


