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De Kinderboekenweek 

De opening van de Kinderboekenweek was een groot succes; weer heerlijk 

vertrouwd op z’n Annies en dat hebben we het afgelopen schooljaar heel erg 

gemist. De kinderen hebben opgetreden: er was een modeshow van de kleuters, 

door kinderen uit groep 5b werd een gedicht voorgelezen, groep geel heeft een 

lied gezongen en de afsluiting was het lied van de Kinderboekenweek met daarbij 

een spetterend dansoptreden uit groep 7b. Dit alles werd aan elkaar gepraat 

door onze showbizzjuffen: Marjolein en Jenny. Dit weekend volgt er een film van 

de opening die verstuurd zal worden via de Parro app. 

 

 

 



 

 

 

De week van Doeslief 

Vorige week was het de week van het Doeslief. Het was een succes en de 

kinderen zijn goed aan de slag gegaan. Er zijn veel complimenten uitgedeeld aan 

elkaar! Hieronder een impressie: 



 

 

 

 

 

 

Ouderavond 

Op dinsdag 20 oktober staat de eerste ouderavond gepland. Helaas kunnen we 

dit niet op school doen en zal deze avond online plaats gaan vinden via Teams. 

Op het programma staat het voorstellen van de medezeggenschapsraad, de 

ouderraad, het ouderfonds en het managementteam. Verder zal het jaarplan met 

de speerpunten van dit schooljaar met jullie gedeeld worden.  

De officiële uitnodiging volgt nog. 



 

 

 

Vanuit de onderbouw 

Schrijfdans 

De onderbouw is vorige week begonnen met schrijfdans. 

Het doel van de methode schrijfdans is om met behulp van muziek, rijmpjes, 

spelletjes en fantasietekeningen een vloeiend en verbonden handschrift te 

krijgen. Het bewegen op muziek staat hierbij centraal. De lessen worden 

gegeven aan groep 2. 

 

 

Te laat 

Als je kind in de groepen 1 t/m 3 zit, breng je die via de achterpoort naar school. 

Deze ouders mogen ook het schoolplein op, maar houden wel 1,5m afstand tot 

elkaar. De deuren aan de zijkanten van het gebouw gaan om 08:30 uur dicht. 

Mocht je later zijn, dan kan je via de hoofdingang de school binnenkomen en dus 

niet meer via de achterpoort. 

 



 

 

 

Corona update 

Tot nu toe zijn er 10 ouders van de school positief getest op Corona. Gelukkig 

nog geen leerkrachten. Zo zie je maar, dat het belangrijk is om ons aan de 

Corona maatregelen te houden; het komt nu behoorlijk dichtbij! 

 

Goed doel 

We hebben allemaal de ramp meegekregen die zich voltrokken heeft in het 

vluchtelingenkamp Moria. Een ouder van school heeft mij benaderd om geld in te 

zamelen voor het goede doel Because You Carry en dat vinden wij met z’n allen 

een ontzettend mooi initiatief waar we graag aan mee willen werken. Na de 

herfstvakantie wordt er in de klassen voorlichting gegeven door mensen die daar 

geweest zijn. We willen de kinderen bewust maken van wat zich daar afspeelt en 

ze betrekken bij dit idee (posters maken, ideeën voor kunstwerken bedenken, 

ideeën om geld in te zamelen, etc.). Vervolgens gaan ze op vrijdag 23 oktober, 

tijdens de workshoprondes, kunstwerken maken in de klassen om te verkopen 

aan jullie.  

 

Medezeggenschapsraad 

In de bijlage een bericht van de MR.  

 

 

Belangrijke data:  

Maandag 5 oktober    Dag van de leraar 

Maandag 12 oktober    Start herfstvakantie (1 week) 

Maandag 19 oktober    Studiedag: kinderen vrij 

Dinsdag 20 oktober    Ouderavond (virtueel) 

Maandag 9 november    Start week van de mediawijsheid 

Woensdag 18 november   Studiedag: kinderen vrij 


