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Deze nieuwsbrief informeert u als ouder om-

trent gebeurtenissen, evenementen, belangrij-

ke data en meer 
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Schoolontbijt 
Op vrijdag 6 november (aanstaande 

vrijdag) nemen we deel aan het natio-

nale schoolontbijt. De kinderen mo-

gen deze dag voor een keertje zonder 

ontbijt naar school. De kinderen ne-

men dan mee naar school: 

- bord 

- bestek 

- beker 

- bakje 

In de bijlage van de nieuwsbrief vindt 

u meer informatie. 

Schoolfruit 
Vanaf  volgende week krijgen de kin-

deren op school weer schoolfruit op 

dinsdag, woensdag en donderdag. De 

kinderen hoeven dan geen fruit mee 

naar school te nemen. In de bijlage bij 

deze nieuwsbrief vindt u meer infor-

matie.  



Lettermuseum 
We hebben op onze school een echt museum geopend (met dank aan 

onze beeldende vorming leerkrachten juf Trudy en juf Rian). Dit mini-

museum bestaat uit een aantal Wonderboxen ofwel grote kijkdoosvitri-

nes, ingericht met kunst en verzamelingen uit de collecties van Loren-

zetti. In elke box is iets nieuws te ontdekken over een bepaald Thema. 

De kinderen van onze school nemen doormiddel van een speurtocht 

een kijkje in het museum. De leerkracht geeft de kinderen in de klas 

achtergrondinformatie over “letters”. Hierbij moet u bijvoorbeeld den-

ken aan het spijkerschrift, het alfabet en Hiëroglyfen. Hieronder vindt u 

enkele foto’s van het museum.  

Goed onderwijs, voor jou. 
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Schoolontbijt (zie deze 

nieuwsbrief voor meer 

informatie) 

Rapport 1 (alleen 

resultaten van de 

methodetoetsen) 

Studiedag. De leer-

lingen zijn vrij. 
Sinterklaasviering In deze week zijn de 

adviesgesprekken 

voor de groepen 8. 

In de media heeft u misschien al vernomen dat de leesvaar-

digheid van kinderen gemiddeld genomen slechter wordt 

bij kinderen in Nederland. Een goede woordenschat kan 

daarbij helpen. Maar hoe stimuleer je de ontwikkeling daar-

van? Femke Ruiter, hoofd onderwijs Kidsweek en Samsam, 

geeft tips.  

https://www.kidsweek.nl/voor-ouders/zo-stimuleer-je-een-

betere-woordenschat  

Woordenschat stimuleren 

https://www.kidsweek.nl/voor-ouders/zo-stimuleer-je-een-betere-woordenschat
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