
 

  

                                                                                                      

                                                                                    

                                                          

  

                                                       Nieuwsbrief 

                     21 oktober 2022 
 
 
Belangrijke data 
 

Uitwisseling Erasmus+ Portugal 
 

Wij zijn in Portugal geweest en we waren blij om daar naar toe te 
gaan. 
(Wij zijn: Stijn, Siem, Fenne, Jim, Andrii, Milou, Juf Britt en Juf 
Mieke). We gingen naar het vliegveld voor de vlucht. Het was druk 
en we moesten 3 uur wachten voor de vlucht. In het vliegtuig 
hebben we  vooral muziek geluisterd en gekletst. We moesten 2,5 
uur vliegen. Daarna 20 minuten wachten op de taxi maar dat gaf 
niet want het was lekker warm! In ons hotel zaten de Griekse 
studenten. We gingen ontbijten en daarna naar een school. Die 
school was best arm. Zij hadden geen digibord maar een krijtbord. 
Wij hadden een tulpen vouw les voorbereid en een PowerPoint. 
Toen hadden we pauze van een uur. En het was nog maar de 

kleine pauze! Na de pauze gingen we eten Jim vond het NIET ZO LEKKER. In de 6 dagen die we daar zijn 
geweest, 0zijn we 2 keer naar een school geweest (maandag en donderdag). De 4 andere dagen zijn we 
op excursie geweest. Zondag zijn we een stadje gaan ontdekken. Dinsdag naar Porto, woensdag naar 
monumenten en vrijdag naar Braga. Het thema van deze uitwisseling was “Lezen” en het boek was: The 
Girl From The Sea. Toen zijn we puppits gaan maken, karakters van The Girl From The Sea en dat 
moesten we presenteren. 
 
Een ding is zeker iedereen heeft het heel leuk gehad!! 

  24 okt-4 nov 
  25 okt 
  1 nov      
  7 nov 
  7 nov  
  7 nov 
  7 nov 
  8 nov 
  8 nov 
  8 nov  
  9 nov 
  9 nov  
  9 nov 
10 nov 
11 nov 
14-18 nov 

Herfstvakantie 
R-Play bus op het schoolplein 14.30-16.00 uur 
R-Play bus op het schoolplein 14.30-16.00 uur 
Start thema “Sint” gr 1-2-3 en Parel 
Start IPC thema “Tijddetectives” middenbouw 
Start IPC thema “Schilderijen, foto’s en afbeeldingen” bovenbouw 
Hoofdluiscontrole  
VO middag groep 8 
R-Play bus op het schoolplein 14.30-16.00 uur 
Naschoolse Kleuterdans voor de opgegeven kinderen van groep 1-2-3 14.30-15.30 uur   
City Trainers Junior 14.45-16.15 uur 
Infoavond VO groep 8 19.00-20.00 uur 
OR vergadering 20.00-21.00 uur 
Studiemiddag leerkrachten. Leerlingen om 12.00 uur vrij 
Rapport mee (Boom + ZIEN en Praat en teken) 
Facultatieve oudergesprekken en oudergesprekken (T)Huiskamer 
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Afsluiting Kinder Boeken Week 
 
Vorige week heeft de Ouderraad voor alle kinderen een super 
spannende Gi-Ga Groene speurtocht uitgezet in het kader van 
de Kinder Boeken Week. Ze gingen in groepjes onder 
begeleiding van heel veel ouders en familie de wijk in om 
allerlei opdrachten te maken en op te lossen. Heel leuk! 
Verder in de week had de OR een kinderboekenmarkt 
georganiseerd waarbij alle kinderen een bonnetje kregen 
waarmee ze gratis een boek uit mochten kiezen en werden er 
boeken te koop aangeboden uit de kids hun eigen 
verzameling. Het was een drukte van belang op de 
boekenmarkt en na afloop waren er dan ook bijna geen 
boeken meer over. Een erg geslaagd initiatief van de OR! 

 
Kandidaten oudergeleding MR 
 
De wettelijke zittingstermijn van de leden van de medezeggenschapsraad is 3 jaar. 
In december van dit jaar loopt de zittingstermijn van de voorzitter van onze MR af. Hij heeft zich 
herkiesbaar gesteld. 
Als u zich ook kandidaat wilt stellen voor de oudergeleding van de MR, kunt u dat kenbaar maken voor 15 
november 2022.  
Bij aanmelding van meerdere kandidaten zal de MR een verkiezing organiseren. 
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar wegwijzermr@gmail.com 

 
Wiet! Of toch niet?? 
 

Van een aantal ouders kregen we verontruste berichten over een sterke wietgeur 
op de speelplaats van het gebouw waarin de Oekraïense vluchtelingen wonen. Ik 
wil u graag laten weten dat er van wiet geen sprake is. In de plantenbakken die 
we van de gemeente te leen hebben gekregen is een bepaalde plantensoort 
opgenomen die deze geur wel afgeeft in deze tijd van het jaar. Brouwers 
Groenaannemers zal ervoor zorgen dat de planten verwijderd worden. Hopelijk 
gaat dit snel lukken.  

  
Samenwerking met de Kinderopvanggroep  
 
In juni berichtten we u dat ons bestuur Xpect Primair een intentieovereenkomst 
heeft getekend om een fusie met de Kinderopvanggroep te verkennen. Deze 
intentie is na uitvoerig onderzoek naar de mogelijke kansen en gevolgen omgezet 
naar een voorgenomen besluit. Dit is mooi nieuws om deze kansrijke ontwikkeling 
verder uit te bouwen. Voor het einde van het jaar laten we u weten of dit voorgenomen besluit 
daadwerkelijk omgezet wordt tot de fusie en wat dit voor u, uw kind en de school inhoudt. Op korte termijn 
heeft dit geen grote gevolgen voor leerlingen en hun ouders.      
Mocht u vragen hebben, kunt u natuurlijk contact opnemen met Harriët.     
 

R-Play speelbus 
 

De R-Play speelbus is een groot succes, steeds meer kinderen 
(en hun ouders) blijven op dinsdag na schooltijd lekker spelen op 
onze speelplaats.   
Harold van R-Newt kids neemt ook steeds zulk leuk 
buitenspeelgoed mee!  
Hij heeft beloofd om ook op beide dinsdagen in de herfstvakantie 
om 14.30 uur op de speelplaats te zijn. Niet vergeten, lekker 
spelen op de speelplaats op dinsdag 25 oktober en op dinsdag 1 
november!  
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