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Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u weer de nieuwsbrief! 

We zijn allemaal lekker bezig op school. In alle groepen  wordt hard gewerkt. Naast dat er 

hard en goed gewerkt wordt is er ook aandacht voor muziek. In de groepen 5a en 6a zijn 

muzieklessen gestart. Elke maandagmiddag krijgen de kinderen muziekles van vakdocenten. 

De kinderen krijgen les in vioolspelen en keyboardspelen. Dat is ontzettend leuk. Daarnaast is 

voor alle leerkrachten het programma “Muziek express” beschikbaar. De leerkrachten kunnen 

hiermee zelf allerlei muzieklessen geven. Later in het jaar zullen ook 3 gastlessen gegeven 

worden in alle groepen door vakdocenten muziek. Het project “Muziek op school” is in 

samenwerking met de bibliotheek ontwikkeld. In de week van de opening van de 

Kinderboekenweek zal er een plein concert georganiseerd worden met alle kinderen van onze 

school. Hierover zal u later nog verder geïnformeerd worden. 

Voor de opening van de Kinderboekenweek is juf Erika al druk bezig met een aantal kinderen 

om een toneelstuk voor te bereiden. Het zal vast een hele leuke opening worden! 

 

Rots en water 

Vanaf januari zullen alle groepen van de dependance Rots en water trainingen krijgen.  De 

doelstelling van Rots en water is het bevorderen van een positieve ontwikkeling van 

sociale en emotionele competenties en het voorkomen en/of verminderen van problemen 



op het intrapersoonlijke domein (hoe zien leerlingen zichzelf ) en 

het interpersoonlijke domein (hoe gaan leerlingen met elkaar om) bij kinderen en jongeren. 

Deze lessen worden in de sporthal gegeven. Voorafgaand aan de lessen zal u nog verder 

geïnformeerd worden over de lestijden. 

 

Oproep voor hulpouder voor luizen controle op de dependance 

De hulpouder groep voor de luizencontrole op de dependance zou graag versterking willen.          

De controle is elke woensdag na een vakantie. Als u zou willen helpen, dan kunt u dat aan mij 

doorgeven of aan de leerkracht van uw kind. Hoe meer hulp, des te sneller de controle gedaan 

kan worden. Al vast bedankt! 

 

Vanuit het school maatschappelijk werk ( SMW) 

Vanuit het schoolmaatschappelijk werk is een brief bijgevoegd bij deze nieuwsbrief met 

daarin informatie over hoe de gemeente financieel kan ondersteunen voor gezinnen die 

daarvoor in aanmerking komen. Onze SMW-er Ditte Nieuwenhuijse kan begeleiden bij de 

aanvraag hiervan. 

Ook vanuit het SMW zijn twee flyers van de organisatie Indigo voor mentale ondersteuning 

bijgevoegd bij deze nieuwsbrief. 

 

Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben. 

Vriendelijke groet, 

Carin de Koning 

 

Planning:  

- 3 oktober opening Kinderboekenweek 

- 5 oktober Studiedag voor alle scholen van Edumare 

 

Bijlage:  

- Brief over financiële ondersteuning 

- Twee Flyers van de organisatie Indigo 
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