
 

 

 

Nieuws van…. 

  

 

Agenda 
Week 39: 27 sept – 3 okt  

Week 40: 4 okt – 10 okt Kinderboekenweek 
Maandag: Voorlezen door de juffen/meesters 

Week 41: 11 okt – 17 okt Kinderboekenweek 
Donderdag continurooster:  

-Onderbouw: Alle kinderen mogen verkleed komen 
-Bovenbouw: Schrijversbezoek van Marte Jongbloed + 
boekenmarkt en signeren 

Vrijdag: studiedag 

Week 42: 18 okt – 24 okt Herfstvakantie 

Week 43: 25 okt – 31 okt  

 

Vanuit de directie 
We zijn inmiddels een paar weken begonnen en we hebben het kamp van groep 7 en van groep 8 

achter de rug. Dit betekent voor ons vaak de start van een volgende fase. Waar we in de eerste paar 

weken vooral de aandacht op de groepsvorming en de schoolregels hebben, maken we nu de 

overgang naar de volgende stap. De focus gaat meer naar de prestaties, het leren. 

 

De nieuwsbrief zal in deze vorm steeds minder vaak verschijnen. ParentCom maakt het mogelijk om 

een ‘Nieuws’ tegel te hebben. Die zullen we steeds vaker gaan gebruiken zodat de informatie in kleine 

stukjes naar u toe komt. Ook gaan we experimenteren met gesproken nieuwsitems in plaats van 

geschreven. Voor u zal het even aanleren worden om met enige regelmaat de tegel ‘Nieuws’ te 

openen. We zullen belangrijke nieuwsberichten ook aankondigen met een pushmelding, zodat u deze 

nooit zal mislopen. 

Kort nieuws: 
• Het noodlokaal (de bibliotheek) zal in de herfstvakantie worden weggehaald. 

• Snoopy wordt per 1 oktober overgenomen door Floreokids. Voor meer informatie hierover 

kunt u bij Snoopy terecht. 

• Bij Nieuws staat nu ook een bericht vanuit ons bestuur. Dit bericht gaat over het 

Lerarentekort. 

• Via Schoolgesprek kunnen wekelijks 5 ouders/verzorgers zich aanmelden met een 

‘koffiegesprek’ met de directeur. In dit gesprek kunnen er allerlei verschillende onderwerpen 

aan bod komen. 

Volledig actief in ParentCom 
- Ziek melden 

- Bericht de juf/meester 

- Klassenboek 

- Schoolgesprek 

- Jaarkalender (tip: klik bovenin op het filter en vervolgens op abonneer op agenda. Op die manier 

krijgt u altijd alle data) 

- Nieuws (let op: op de website staat minder informatie dan in de app) 

  



 

 

 2 
 

  

Fietsend naar de bovenbouw 
We hebben gemerkt dat er veel meer kinderen op de fiets komen dan we hadden verwacht. Dit bracht 

wat uitdagingen met zich mee. Hierop hebben we al een aantal acties uitgezet: 

1. De kinderen met de fiets van de groepen 5, 5/6, 6 en 7A gebruiken de hekingang tussen 

Snoopy en de speelzaal. 

2. De kinderen met de fiets van de groepen 7B, 8A en 8B gebruiken de hoofdingang.  

3. Op het plein wordt er niet gefietst of gelopen met de fiets.  

4. Bij de hoofdingang merkten we dat de eerste 

kinderen hun fiets vooraan neerzetten. Hierdoor 

kunnen de andere kinderen er niet bij. Om dit 

makkelijker te maken, heeft Meneer Bregman 

een extra ingang gemaakt (zie foto). De kinderen 

kunnen dus vanaf 2 kanten bij de fietsenstalling.  

 

5. Fietsen doen we uiteraard op de weg. Het is dus 

niet de bedoeling dat de kinderen die met de fiets 

komen gebruik maken van de steeg tussen de 

Bateweg en de C. Kempenaarlaan. Omfietsen is 

een kleine moeite. 

 

Kinderboekenweek, locatie onderbouw 

Vanaf 4 oktober starten wij met de kinderboekenweek. Het thema is dit jaar: Worden wat je worden 

wilt. We gaan praten en werken over het thema. De onder- en bovenbouw werken gezamenlijk aan 

dit thema maar geven hier een eigen invulling aan.  

 

Maandag 4 oktober komt onze gymmeester (niet doorvertellen aan de kinderen!) een boek voorlezen 

aan de hele onderbouw. Natuurlijk wordt er daarna gedanst op het nieuwe liedje van kinderen voor 

kinderen. https://www.youtube.com/watch?v=vgi-feWZYO4  

 

Op donderdag 14 oktober, de laatste schooldag voor de herfstvakantie, sluiten wij het thema af. Alle 

kinderen mogen verkleed komen! Op deze dag houden wij ook een voorleescircuit waarin alle 

leerkrachten van de onderbouw hun lievelingsboek voorlezen en of een leuke activiteit aanbieden aan 

de kinderen. De kinderen worden door de leerkrachten in groepjes verdeeld. Wij maken er een leuk 

feestje van! Misschien vindt u het als ouder, als opa of oma leuk om een keer te komen voorlezen in 

de klas. Misschien zou u iets willen vertellen over uw beroep? Laat het weten aan de leerkracht.  

Tenslotte willen wij u nog wat vragen. Als u in de kinderboekenweek een boek koopt bij Haasbeek, 

zouden wij het heel fijn vinden als u het bonnetje bij school in zouden willen leveren. Onze school 

krijgt namelijk 20% korting over het totaalbedrag van de bonnen bij de aanschaf van nieuwe boeken 

bij Haasbeek. Zo kunnen wij als school onze collectie aanvullen.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=vgi-feWZYO4
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Kinderboekenweek, locatie bovenbouw 

Maandag 4 oktober starten wij op SWS De Wereldweide met de 
Kinderboekenweek 2021 ‘Worden wat je wil’. Deze middag 
komen de leerlingen op de Bovenbouw-locatie kort bij elkaar 
voor een opening. De twee daaropvolgende weken zullen in het 
teken staan van lezen, leesbevordering en boeken.  
  
De afsluiting zal plaatsvinden op donderdag 14 oktober, een dag 
voor in uw agenda! Op deze dag krijgen wij namelijk bezoek van 
de auteur Marte Jongbloed.  Zij schrijft voor alle leeftijden, maar 
bij ons zal de nadruk liggen op het boek ‘De (niet zo) rampzalige 
avonturen van Herre’.   
 

Om 14:00u zal Marte Jongbloed in de gelegenheid zijn om 
handtekeningen te zetten en boeken te signeren. En om de 
afsluiting helemaal compleet te maken zal ook boekhandel 
Haasbeek aanwezig zijn met een uitgebreide boekenmarkt, 
waaronder de boeken van Marte Jongbloed. Ook zijn er andere 
boeken aanwezig voor leerlingen van groep 5 t/m groep 8.  
Van de meeste boeken zal er echter maar één exemplaar 
aanwezig zijn. Als er meer belangstellende voor een boek zijn, dan 
kan het boek besteld worden, deze wordt dan ná de 
herfstvakantie op school geleverd. Leuk om te weten is dat er 20% 
van de opbrengst omgezet wordt in boekenbonnen voor boeken 
bij ons op school!   
  
  
 


