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Het jaar is goed opgestart. Deze week zijn de lessen onder leiding van de KunstForm docenten begonnen. De 
kinderen hebben enthousiast meegedaan. En onder leiding van de luizencoördinator zijn alle kinderen weer 
gecontroleerd. Volgende week komt ook de ouderraad (OR) weer bij elkaar. Dan worden de taken weer 
verdeeld voor alle leuke activiteiten voor de kinderen. Laten we hopen dat die dit jaar allemaal door kunnen 
gaan. 
 
Mischa Roberts en Bianca Steman  
 

  

MELDEN BIJ GROEP 8 
Moet u uw kind tussendoor brengen of halen of vergeten spullen afgeven? Dan kunt u dit doen door op het 

raam van groep 8 te kloppen. Leerlingen uit die groep komen dan naar u toe om u te helpen of uw kind uit de 

klas op te halen of naar de klas te brengen. 

 

 

GEVONDEN VOORWERPEN 
Regelmatig komt het voor dat er voorwerpen blijven liggen op school. Zo hebben we zilveren sieraden liggen. 

Sieraden kunnen opgehaald worden bij juf Sylvia. Andere voorwerpen worden verzameld in de groep van juf 

Louise en juf Renske. 

 

  

START BIJLESSEN 
De start van een aantal bijlessen na schooltijd is een week uitgesteld. De leerkracht die zich hiervoor had 

opgegeven via Happy Homework heeft zich teruggetrokken om persoonlijke redenen. Gelukkig hebben we een 

nieuwe leraarondersteuner. Zij begint in de week van 20 september en zal zich in de nieuwsbrief aan u 

voorstellen. 

 

  

KUNSTFORM LESSEN 
De kinderen hebben deze week voor het eerst kennisgemaakt met één van de disciplines van KunstForm en 

leuke activiteiten gedaan. In groep 5 zijn er portretten getekend met aandacht voor details zoals de ogen met 

pupil, iris en wimpers. En met pastelkrijt in groep 4. Met drama is aandacht besteed aan improviseren. En bij 

dans hoe je je kunt presenteren. De kinderen krijgen per discipline 8 lessen. Iedere laatste les is bedoeld voor 

een presentatie aan de ouders. Zodra we weten wanneer en in welke vorm die presentatie is krijgt u een 

uitnodiging. 

 

  

 
BELANGRIJKE DATA  
 
Zie ook de jaarplanning in de app. 
Maandag 13 september   informatieavond VO groep 8 
Vrijdag 15 oktober`   studiedag groepen 1-2 en 2 


