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Afscheid van Anja Geus 

Het afscheid van Anja was 

emotioneel, verbindend 

en kleurrijk.  We voelen ons heel erg 

gesteund door alle lieve, ontroerende 

en mooie woorden van (oud-) 

leerlingen, ouders en (oud-) collega's. 

Door alle hartverwarmende bijdragen 

is het een prachtig afscheid geworden. 

Heel erg bedankt allemaal! 
 
Geheugensteuntjes: 1e helft schooljaar 
Oktober 

Vrij. 01 studiedag 

Ma.4 start kinderboekenweek 

Vrij. 15 studiedag  

Ma. 18 t/m zo. 24 Herfstvakantie 

Ma. 25 studiedag  

November  

di. 02 studiedag 

December  

Vrij. 3 Sinterklaas kleuters om 12.00 uur 

vrij 

Do. 23 Kerstviering 

Za. 25 Kerstvakantie t/m ma. 10-01  

 

Uitstapjes: 1e helft schooljaar  
Oktober: 

Wo.13 Cinekid gr 6/7 en 8 

Do.14 Archeon gr 4, 5 en 8 

Vrij 29 Herfst / winter les - In de 

schoolomgeving.gr 3 en 4 

November: 

do. 04 groep 6 / 7 kinderboerderij 

Vrij. 05 Nationaal schoolontbijt 

Wo. 24 Toneelmakerij gr. 8 

 
Kinderboekenweek: 
Het thema van de Kinderboekenweek is dit 

jaar: “Worden wat je wil?”  

Als u in de klas wilt komen vertellen over 

uw beroep bent u van harte welkom!! Laat 

u dat dan even aan de groepsleerkracht 

weten?! Volgende week starten we ook in 

de klas met de voorleeswedstrijd. 

Helaas kan onze jaarlijkse 

Kinderboekenmarkt niet doorgaan.  

Een verslag van alle activiteiten leest u in 

de volgende nieuwsbrief en de schoolkrant 
 

Naschoolse activiteiten; 
Vanaf maandag 11 oktober starten de 

naschoolse activiteiten weer! 

Op maandag voor gr 6,7 en 8 Schaken  

Op dinsdag voor groep 3,4 en 5 Kunstkids  

 

 

 
 
Kamp groep 8! 
Van 22 tot 24 september was groep 8 op 

kamp naar het Stay Okay hostel in Egmond. 

We hebben onwijs leuke dagen gehad en 

een vol programma. We gingen op 

woensdag korren (vissen op het strand), 

hebben gewandeld door de duinen, gechilld 

op het strand, gesport met juffen en 

meesters die op visite kwamen, levend 

stratego gespeeld in de duinen en een 

kampvuur gehouden. De donderdag was 

een hele leuke en intensieve dag. Wij zijn 

naar Alkmaar gefietst om daar te gaan 

survivallen en te werken aan teambuilding 

en daarna lekker te zwemmen. Bij 

terugkomst hebben we lekker gegeten en 

een quiz gedaan, om vervolgens in het 

donker in de duinen verstoppertje te 



spelen. Vrijdag begonnen we vroeg met 

ochtendgymnastiek om daarna een 

puzzeltocht door de duinen te maken. De 

kinderen waren moe, maar voldaan en zijn 

een mooie ervaring rijker. Al met al een 

zeer geslaagd kamp, vol gezelligheid, 

plezier en actieve inbreng.  

Met vriendelijke groet, 
William Best 
 

 

Olympische Spelen. 

Donderdag 30 september zijn wij naar de 

Olympische Spelen geweest in het 

Olympische Stadion. De dag werd in het 

stadion geopend met verschillende stunts. 

Daarna gingen we zelf aan de slag met een 

nieuwe sport YOU-FO. Vervolgens zijn we 

doorgegaan naar het free runnen, waarbij 

we verschillende nieuwe trucs hebben 

geleerd. Op het terrein van Arsenal hebben 

we verschillende FUN activiteiten gedaan, 

zoals Arrow Attack en Rodeo.  

Tot slot hebben nog lekker gevoetbald en 

gedanst. Het was een super leuke dag 

waarbij we volop hebben gesport. 

 

 

 

Nieuwkomers trakteren in de 
Kinderboekenweek: Kat Kaat is weg 
Voordat corona van alles in de war 

schopte, ging ik regelmatig aan de slag met 

de jongste kinderen uit de 

nieuwkomersklas waar meester William 

toen aan het roer stond. Eerder deed ik in 

een azc met kinderen van alles met letters, 

boeken en knutselen. Als 

kinderboekenschrijver vind ik dat heel 

leuk. Op school ‘moeten’ vooral 

nieuwkomers van 6 jaar wel veel tegelijk, 

vind ik: niet alleen aan het Nederlands 

wennen, maar bijna tegelijk ook nog leren 

lezen. tegelijk, Daarom wilde ik juist voor 

die kinderen een boek maken dat hen een 

beetje op weg zou helpen. Waarmee ze 

spelenderwijs wat wennen aan die 

gloednieuwe taal die zo nieuw en anders 

klinkt dan de eigen taal én dan ook nog de 

letters die daarbij horen. Maar hoe zou 

zo’n boek eruit moeten zien? 
Met z’n viertjes bekeken de kinderen uit 

meester Williams klas allerlei 

prentenboeken met mij; over dieren, 

huizen, wat je kunt eten en drinken en 

allerlei boodschappen die je kan doen. En 

een leesboekje dat ik schreef waarin losse 

woordje stonden, die ze zelf al konden 

lezen. Daar kwamen gezellige gesprekjes 

van en als afsluiting gingen ze lekker 

knutselen met letters, woorden, plaatjes en 

kleuren. Door de kinderen ontdekte ik wat 

voor soort boek hen plezier zou geven en 



waardoor ze ook nog eens zin kregen om 

snel te leren lezen. Toen ik zo’n boek had 

gemaakt, vroeg ik iemand uit de buurt – 

een advocaat die op de Zuidas werkt waar 

veel geld verdiend wordt – of zij dat boek 

wilde betalen. En dat lukte! 😊 

Daarna vroeg ik andere mensen of zij een 

hele klas kinderen willen trakteren zodat 

elk kind een eigen boek krijgt. Mooie actie 

toch? Met het startschot ervan in de 

Kinderboekenweek. 

Ook dat is gelukt! In de Kinderboekenweek 

kan ik de nieuwkomersklas blij maken met 

het prentenleesboek Kat Kaat is weg; alle 

kinderen krijgen daar een eigen exemplaar 

van. Omdat het aansluit bij het AVI-niveau 

van groep 3 kunnen ouders van 

nieuwkomers het ook snel lezen en voor 

gaan lezen. In de klas van beginnende 

taalleerders van juf Maya kom ik een 

keertje langs om daarover te praten.  

Veel plezier met kat Kaat!  

Joke de Jonge  

(Wie nieuwsgierig is, kijk op: 

www.swpbook.com/2386knutselen.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
GGD 5 jarigen onderzoek: 
Op de basisschool onderzoeken we 

tweemaal de gezondheid en ontwikkeling: 

op vijf- en tienjarige leeftijd. Als het nodig 

is, krijgen de ouders en kinderen snel de 

juiste hulp of ondersteuning. 

 

Als uw kind ongeveer vijf jaar oud is, 

ontvangt u een uitnodiging voor een 

preventief gezondheidsonderzoek op 

school. U vult een digitale vragenlijst in. 

Op school onderzoeken we lengte, gewicht, 

gehoor en zicht. Een aantal kinderen krijgt 

een vervolgonderzoek aangeboden. Het 

gezondheidsonderzoek is vrijwillig. 

De doktersassistent meet op school de 

lengte en het gewicht. Zij doet ook een 

ogen- en gehoortest. Uw kind houdt de 

kleren gewoon aan. De uitslag van dit 

onderzoek krijgt u per brief. U hoeft niet 

bij het onderzoek aanwezig te zijn, maar 

het mag wel. 

 

 
 

Met vriendelijke groet, 

 

het team van de Elout 

 

 

Voor meer informatie kijkt u op onze 

website www.bselout.nl 

Of op onze Facebook pagina. 

http://www.bselout.nl/

