
Hoe was het op school vandaag?  

Daarop antwoorden veel kinderen: “Goed hoor!” Met deze 

vragen vertelt je kind wat meer over de schooldag:  

1. Wat maakte je vandaag aan het lachen?  

2. Wat is de leukste plek in de school?  

3. Hoe heb jij vandaag iemand geholpen?  

4. Als je de baas van de school zou zijn, wat verander 

je dan?  

5. Met wie heb je nog nooit gespeeld en wil je wel 

eens spelen?   

Nog veel meer goede vragen 

op Topwijs Onderwijsadvies: https://topwijs.nl/2017/06/22/hoe-was-

het-op-school-goed-hoor/  

 

 

 

Welkom in het 

nieuwe 

schooljaar: 

2021-2022! 

Bhv herhalingscursus 

De bhv’ers hebben 

afgelopen dinsdag 

een herhalingscursus gedaa

n en zijn weer helemaal up-

to-date: van brand blussen 

en reanimatie tot helpen bij 

kneuzingen, schaafwonden 

en breuken.  

Beachvolleybaltraining 

Zit je in groep 3 t/m 8 en heb je zin om te leren 

beachvolleyballen? Vanaf nu trainen we weer op de 

velden Riekerhaven (Handbalstraat 1 naast de 

Kaskantine). Het kost € 40 voor 8 lessen, inclusief 

deelname aan een toernooi. 

Trainingsmomenten: dinsdag 15.00-16.00u of 

donderdag 15.15-16.15u. Meld je nu aan voor een 

proefles, of vraag meer informatie via een appje aan 

Marieke Mars: 06-46762205. 

 

Fiepflits 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iets kwijt?  

De bak met gevonden 

voorwerpen zit al aardig 

vol. Wilt u als uw kind iets 

kwijt 

is meteen een Social Sch

ools bericht sturen naar 

Brenda? Als het kan met 

foto. Liever niet 

mondeling, want dan 

vergeten we het 

misschien weer. Als we 

het voorwerp hebben 

gevonden, geven we het 

mee aan uw kind. Als uw 

kind niets meekrijgt, 

hebben we het niet 

kunnen vinden.  
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CliniClowns actie 

Vorige week hebben we de actie voor 

de CliniClowns afgerond. Meester Harcko heeft op zaterdag 4 september 

voor dit goede doel de Alpentocht gefietst. Met 

de flessenactie, het tekenfund en de twee sponsorlopen 

is een supermooi bedrag opgehaald. We willen de kinderen, de ouders, 

de leerkrachten en familie en vrienden die ook mee hebben gedaan 

door te sponsoren hartelijk bedanken!   
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