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AGENDA 

17 november Studiedag Kinderen vrij 
18 november Studiedag Kinderen vrij 
24 november Koffieochtend 

 
Belangrijk! Belangrijk! Belangrijk! 

Op donderdag 17 en vrijdag 18 
november hebben de 
medewerkers een tweedaagse 
en zijn de kinderen vrij!! 
 

 
KOFFIEOCHTEND 

• Donderdag 24 november 

• Donderdag 26 januari 

• Woensdag 22 februari 

• Donderdag 30 maart 

• Donderdag 20 april 

• Woensdag 24 mei 

• Woensdag 21 juni 
In elke volgende Nieuwsbrief zullen deze 
data worden geplaatst.  
 
 
 

 
 
 

 

 
LAMPIONNEN 

Deze week zijn de kleuters bezig geweest 
met vormen, cijfers en natuurlijk 
lampionnen maken. Tot slot hebben ook 
wij bloembollen gepland 
 
Groetjes de kleuterjuffen 
 

 
SCHOOLTUINEN GROEP 7 

We gingen naar de schooltuinen. Het 

thema was herfst. Het ging over dieren. 

Dus moesten we dieren vangen, dat was 

de opdracht. We kregen een schep, lepel, 

zuigertje en een kaart wat we konden 

vinden met de naam erop. Dat was leuk! 

Sommige kinderen durfden niet met het 

zuigertje te doen daarom kreeg iedereen 

een lepel. Maar we gingen het niet alleen 

doen we mochten in een groepje. Een 

groep had een vlinder gevangen en 

sommige een duizendpoot en nog veel 

meer. 

 

Bedirhan, Groep 7 
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NASCHOOLSE SPORT ACTIVITEITEN 

De Naschoolse Sport Activiteiten zijn weer 
een succes! Meer dan 40 kinderen spelen 
en sporten met veel plezier na schooltijd.  
Het aantal kinderen van groep  4,5 en 6 
voor de volleybaltrainingen is erg groot. 
We hebben nu geregeld dat er 2 a 3 goede 
trainers zijn die de kinderen de eerste 
vaardigheden van volleybal kunnen 
aanleren. Er is daardoor meer plezier en 
individuele aandacht.  
De volleybaltrainingen bij groep 7 en 8 
verlopen goed en er wordt al aardig 
gevolleybald. 
Donderdag 17 november start weer een 
nieuwe groep spel en dans voor groep 1,2 
en 3. Er is een studiedag maar de 
sportactiviteit gaat gewoon door om 15.00  
uur. Meester Eef zorgt ervoor dat de school 
open is en de trainer is ook aanwezig.  
Het enthousiasme om te sporten en 
dansen bij groep 1,2 en 3 is groot. We 
hebben 3 groepen gemaakt zodat alle 
kinderen kunnen sporten.  De kinderen 
krijgen nu 3 trainingen ipv 9.  Ouders 
kunnen de helft van het inschrijfgeld terug 
krijgen. 
Namens de werkgroep sport ( juf Saloua, 
juf Marloes en meester Eef) 
 
Veel sportplezier!!!!! 
 
Meester Eef 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ALLE GROEPEN NAAR SCHOOL 

Deze week hebben we weinig zieke en 
afwezige medewerkers, stagiaires gehad. 
We hebben dus alles kunnen opvangen.  

 
TOCH BEZORGDHEID 

Ondanks dat het momenteel goed gaat en 
er gelukkig geen klassen naar huis worden 
gestuurd, ben ik toch bezorgd over de 
komende (griep)periode. Als school doen 
wij er alles aan om alle groepen op te 
vangen. En vaak lukt het ons ook. Slechts 
één keer hebben wij de ouders moeten 
vragen om hun kind thuis te houden. 
Andere scholen zijn minder gelukkig.  

 
ORGANISEER EEN BACK-UP 

Ik weet niet wat de komende periode gaat 
gebeuren, maar het kan voorkomen dat wij 
een beroep op u moeten doen en u vragen 
de kinderen thuis moeten houden. Ik hoop 
echt dat dat niet nodig hoeft te zijn, maar  
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ik verzoek u hier rekening mee te houden. 
Mijn advies in deze is dan ook om een  
back-up te organiseren om voorbereid te 
zijn op zo’n mogelijke situatie.  
 

 
OUDERGESPREKKEN 

In de weken van 14 t/m 25 november kunt 
u een uitnodiging van de leerkracht van uw 
kind(eren) verwachten voor een 
oudergesprek.  
 
 

 
 

PANNENKOEKEN 
Pannenkoeken bakken in groep 3Vorige 
week hebben we pannenkoeken gebakken 
in de klas.Alle kinderen vonden het lekker. 
We zijn met de leesmethode bezig met het 
thema Eet smakelijk. Hierin komteen 
verhaal voor over een gezindat gaat eten 
bij een deftig restaurant. Maar dat valt 
tegen, dus gaan ze thuis pannenkoeken 
bakken.Hieronder ziet u de link voor het 
recept voorde pannenkoeken. 
https://www.lekkerensimpel.com/basisrec
ept-voor-pannenkoeken/ 
 

 

 
 

 

https://www.lekkerensimpel.com/basisrecept-voor-pannenkoeken/
https://www.lekkerensimpel.com/basisrecept-voor-pannenkoeken/

