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Geeft kleur aan ieder kind 

Nieuwsbrief November 2022nr. 2 

 

   

Van de directie 
Inmiddels zijn we alweer een eindje op weg in het schooljaar en 

zijn er al verschillende interessante en leuke activiteiten 

geweest. In deze nieuwsbrief kunt u daarover lezen. 

Op deze plek willen we u ook laten weten dat 

morgen, 29 september, de “Dag van de 

Medewerker” gevierd wordt. De juffen worden 

in het zonnetje gezet door directie en  

bestuur omdat we heel erg trots op ze zijn!!  

 

 

 

Op  maandag 17 oktober is onze eerste inloopochtend. U kunt 

dan van 08.20 tot 08.45 uur kijken in de groep van uw kind. 

Daarna willen wij u van harte uitnodigen op “de koffie bij de 

directie”. We vertellen dan over de stand van zaken op school 

en u kunt met ons in gesprek. Natuurlijk is er koffie/thee en wat 

lekkers. Van half 9 - half 10. 

 

Hartelijke groet, 

 

Lieke Bouber 

Lineke de Jong. 

 

World Clean up day 
De leerlingen van groep Violet, Geel, Oranje en Groen 

zijn in aanloop naar de World Clean up day de straat 

op gegaan om zoveel mogelijk zwerfaval op te ruimen 

rondom de school. Gewapend met een prikstok en een 

vuilniszak hebben zij heel wat afval bij elkaar weten te 

verzamelen. De leerlingen waren verbaasd van alles 

wat er rond de school te vinden was; vele blikjes, 
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papiertjes, sigaretten, mondkapjes een fietsslot enz. De meest 

bijzonder vondst vonden zij wel het babypopje wat zonder kleren 

tussen de bosjes lag. 

 

Als dank voor hun inzet hebben onze kanjers van de gemeente 

Vlaardingen een mooie broodtrommel cadeau gekregen. 

 

Stagiaires 
Hieronder stelt de stagiaire van logopedie zich voor. 

 

Beste allemaal,  

 

Mijn naam is Isabel van der Landen, ik zit in mijn 

vierde jaar van  

de opleiding logopedie en ik loop dit jaar stage op 

het SBO Kameleon in Vlaardingen bij Myrthe. Mijn 

stage is begonnen op  

05-09-2022 en zal eindigen op 20-03-2023. Ik kijk 

erg uit naar deze leuke en interessante stageperiode.  
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Ik heb gekozen voor de opleiding logopedie, omdat ik het een erg 

mooi en dankbaar beroep vind.   

Mijn hobby’s zijn: drummen en wandelen met de honden. Ik houd 

ook heel erg van chocolade! 

 

Groep Blauw heeft een LIO-stagiaire. Hieronder stelt zij zich 

voor:  

Beste ouders/verzorgers, 

Mijn naam is Lieke, ik ben 22 jaar oud en ik 

ben de nieuwe LIO-stagiair in groep Blauw! Ik 

stel me graag even voor, aangezien ik het hele 

jaar één tot twee keer per week bij groep 

Blauw in de klas zal staan samen met Deborah 

en Marleen.  

Ik studeer aan de academische pabo aan de 

Hogeschool Rotterdam en de Erasmus 

Universiteit. Dit is een combinatie van de pabo 

en de universitaire studie genaamd pedagogische wetenschappen. 

Ik zit inmiddels in mijn 4e jaar heb het daar ontzettend naar mijn 

zin en als specialisatie heb ik gekozen voor orthopedagogiek. Ik 

interesseer me namelijk heel erg voor het begrijpen van de unieke 

gedachtegang van elk kind, met als doel zo goed mogelijk 

tegemoet te komen aan wat hij/zij nodig heeft om in het leven 

te kunnen shinen.  

Naast mijn studie heb ik in mijn vrije tijd een hele hoop aan 

hobby's die vooral neerkomen op het maken van muziek, zingen, 

theater maken en andere creatieve bezigheden. Ik vind het zelf 

ook erg belangrijk om dit zo veel als dat kan de klas in te 

brengen, waaronder knutsellessen, muzieklessen op mijn ukelele 

en drama-oefeningen voor kanjertraining of gewoon omdat het 

superleuk is! 

 

Bericht van de Kinderraad  
In de eerste week van september zijn in de midden- en 

bovenbouw klassen de Kinderraad verkiezingen geweest. De 

kinderen konden zichzelf verkiesbaar stellen en hebben zichzelf 

gepresenteerd aan de klas. Democratisch is er samen met de juf 

een kandidaat voor de Kinderraad gekozen. 
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Dit jaar zitten in de Kinderraad Fadma, Bas, Sven, Chemene, 

Tugba, Marco en Yahleeha. Tijdens de eerste Kinderraad op 19 

september hebben deze kinderen afspraken opgesteld om de 

Kinderraad vergaderingen zo goed mogelijk te laten verlopen. 

Gezamenlijk zijn wij tot het besluit gekomen dat de belangrijkste 

afspraak is: ik denk niet alleen voor mijzelf, maar voor mijn hele 

klas.  

 

De volgende Kinderraad, op 7 november, zullen wij een foto 

maken zodat jullie een beeld hebben van onze Kinderraad.   

 

Groetjes,  

 

juf Michelle 

juf Jola 

de Kinderraad 

 

Kooklessen 
Vanaf 27 september starten we met de kooklessen. De 

Zebragroep is als eerste aan de buurt. De leerlingen hebben 

heerlijke tosti’s gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We vinden het leuk als er op donderdag ook kooklessen 

worden gegeven. De leerlingen zijn ook altijd heel enthousiast als 

ze naar kookles mogen. Wie vindt het leuk om ons te komen 

helpen? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lieke 

Bouber (l.bouber@wijzer.nu) of José van der Zande 

(j.vanderzande@wijzer.nu).  

 

mailto:l.bouber@wijzer.nu
mailto:j.vanderzande@wijzer.nu
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Kinderboekenweek 
Van 5 t/m 14 oktober is het 

weer kinderboekenweek en het 

thema dit jaar is Gi-Ga-Groen!  

 

 

In bomen klimmen en diersporen zoeken in het bos, zandkastelen 

maken of vliegeren op het strand, een hut bouwen of picknicken 

in het park of vogels spotten en een moestuintje maken in je 

eigen tuin. De natuur is overal om ons heen. Buiten is er van 

alles te ontdekken en te doen. Er zijn heel veel boeken die 

kinderen helpen een echte natuurheld te worden. Ga mee op 

avontuur om al het moois van de natuur te zien!   

 

We hebben voor de kinderen niet alleen veel boeken over de 

natuur, maar alle groep gaan ook een leuke voorstelling bekijken 

in de Stadsgehoorzaal (alleen voor groep Wit en de Zebra’s zal 

de voorstelling bij ons op school zijn) Ter voorbereiding van de 

voorstelling zijn de juffen in hun groep al een boek aan het 

voorlezen waar het toneelstuk over zal gaan.  

 

Daarnaast krijgen de groepen op dinsdag 11 oktober bezoek in de 

groep van De leesdetectives: 

 

Yannick en Sander zijn 

allebei 

bovenbouwleerkrachten 

in het basisonderwijs. 

Beide zijn ze actief 

betrokken bij het 

leesonderwijs op hun 

basisschool en zijn 

helemaal gek op 

kinderboeken. 

  

Inmiddels maken De Leesdetectives met ontzettend veel plezier 

video's en berichten om jullie te vertellen over hun ervaringen 

met kinderboeken. Geen enkel genre wordt overgeslagen! Van 

grappig tot griezelig en van heel talig tot een prentenboek...alles 

komt voorbij! 
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Schoolvakanties, studie- en roostervrije dagen 

schooljaar 2022-2023 

 
Wijzer Studie dag, leerlingen 

vrij 
vr 07-10-2022    

Herfstvakantie ma 24-10-2022 t/m vr 28-10-2021 

Roostervrije dag, leerlingen vrij di 15-11-2022    

Sinterklaas, leerlingen vrij 

vanaf 12.30 uur 
ma 05-12-2022    

Kerstvakantie ma 26-12-2022 t/m vr 06-01-2023 

Roostervrije dag, leerlingen vrij ma 13-02-2023    

Voorjaarsvakantie ma 27-02-2023 t/m vr 03-03-2023 

Roostervrije dag, leerlingen vrij do 06-04-2023    

Paasweekeinde vr 07-04-2023  t/m ma 10-04-2023 

Sportdag leerlingen vanaf 12.30 

uur vrij 
vr 21-04-2023    

Meivakantie (incl. Koningsdag) ma 24-04-2023 t/m vr 05-05-2023 

Hemelvaartsvakantie do 18-05-2023 t/m vr 19-05-2023 

Pinksteren ma 29-05-2023    

Roostervrije dag, leerlingen vrij ma 12-06-2023    

Roostervrije dag, leerlingen vrij vr 07-07-2023    

Zomervakantie ma  10-07-2023 t/m vr 18-08-2023 

 
U kunt de schoolvakanties ook terugvinden op de website of de 

schoolapp. Vanuit de schoolapp kunt u ook de vakanties 

synchroniseren in uw agenda op de telefoon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender 
Hieronder vindt u de kalender voor de komende maand. Houdt u 

de informatie vanuit school goed in de gaten 
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AGENDA OKTOBER 2022 

za/zo 1/2  

ma 3 Groep Goud: naar bibliotheek 

di 4 Groep Blauw: naar bibliotheek 

wo 5 
Start Kinderboekenweek 

Groep Zilver: naar bibliotheek 

do 6 Groep Geel: naar bibliotheek 

vr 7 
Studiedag van stichting Wijzer, 

leerlingen vrij 

za/zo 8/9  

ma 10 1e indrukgesprekken 

di 11 

Kinderboekenweek: 

 bezoek leesdetectives 

 Paars en Zilver: Stadsgehoorzaal 

wo 12 

Kinderboekenweek theaterbezoek: 

 Zebra’s en Wit: in ’t EI van school  

 Rood, Blauw en Goud:Stadsgehoorzaal 

do 13 1e indrukgesprekken 

vr 14  

za/zo 15/16  

ma 17 

Inloopochtend 

Kinderboekenweek: 

 Geel, Violet, Oranje, Groen: 

 Stadsgehoorzaal 

di 18  

wo 19  

do 20  

vr 21  

za/zo 22/23  

ma 24  

di 25  

wo 26 HERFSTVAKANTIE 

do 27  

vr 28  

za/zo 29/30 Wintertijd 

ma 31 
Naar school 

Groep Oranje: naar bibliotheek 


