
 

 

 

 

 

 

 

Het schooljaar is weer van start.. 

Bomen met bijzondere blaadjes 

Het schooljaar is al weer enkele weken oud. We zijn ,zoals de laatste jaren, begonnen 

met de gouden weken. In iedere groep wordt extra aandacht besteed aan groepsvorming 

en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Zo heeft iedere klas een gesprek gehad over wat 

de kinderen dit jaar willen op school. De leerlingen zijn op de eerste schooldag de school 

binnen gegleden. Eenmaal binnen kregen ze een gouden potlood en mochten ze een 

blaadje uitkiezen en daarop schrijven wat ze dit jaar willen bereiken. Daarna is het blad 

aan de boom geplakt. Op twee plaatsen in school zijn twee prachtige bomen op de muur 

geschilderd. Zo is ieder kind met zijn eigen wens zichtbaar op school. Naarmate het jaar 

vordert, kan het zijn dat een blad vervangen moet worden, omdat een doel is behaald of 

bijgesteld.  

 

Informatie avonden en eerste oudergesprekken. 

De informatieavonden zijn weer achter de rug. Fijn dat zoveel ouders zijn gekomen om te 

horen of te beleven wat de bedoeling is van dit schooljaar. Mochten er naar aanleiding 

van de avonden nog vragen in u opkomen, schroom dan niet om die bij de leerkracht te 

stellen! 

Ook de eerste gesprekken zijn geweest. De meeste samen met uw kind(eren) We zijn 

veel te weten gekomen en nog belangrijker, we weten wat de doelen en wensen zijn 

voor het komende jaar. Van groot belang is de gezamenlijke kijk op uw kind. U bent thuis 

de professional, wij op school. Samen kunnen we een goed beeld krijgen van uw kind en 

de juiste manier waarop uw kind optimaal kan ontwikkelen.  
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 Nationale Voorleesdagen 2016  

De Nationale Voorleesdagen zijn van woensdag 

27 januari t/m zaterdag 6 februari.  

We hebben er een geitje bij! geschreven door 

Marjet Huiberts en geïllustreerd door Iris Deppe, 

is verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2016. 



 

Kinderpostzegels 2018 

Ook dit jaar hebben  we weer mee gedaan aan de kinderpostzegelactie. Op woensdag 26 

september is  de landelijke verkoop gestart. Er mocht pas op woensdag begonnen 

worden met de verkoop. Zo houden we het voor iedereen eerlijk.  Het thema van 2018 is 

'een goed thuis voor alle kinderen'. De Kinderpostzegelactie wordt sinds 1948 gehouden 

en is uniek in de wereld. Daar mogen we best trots op zijn. 

Fietsenkeuring 

Op 16 oktober gaat VVN (Veilig Verkeer Nederland) de fietsen van de kinderen van de 

groepen 3 t/m 8 keuren. We zijn van mening dat een veilige fiets bijdraagt aan de 

veiligheid van de kinderen zelf. 

Voorafgaand aan deze ‘officiële’ keuring zullen de kinderen van groep 8 een ‘voor-

keuring’ houden. Dat gebeurt op dinsdag 2 oktober. Wanneer blijkt dat er iets nog niet 

(helemaal) in orde is, heeft u nog de tijd en gelegenheid om dit voor elkaar te maken. 

Schoolfotograaf: donderdag 4 oktober 

Aanstaande donderdag 4 oktober komt de schoolfotograaf bij ons op het Kindcentrum. 

Als het goed is krijgt u hierover nog bericht van juf Brigitte. Een tweede sessie vindt 

plaats op vrijdag 5 oktober. 

Opening kinderboekenweek 

Van 3 t/m 14 oktober is het Kinderboekenweek 2018 met als thema vriendschap: Kom erbij! 

Volgende week woensdag openen we de kinderboekenweek samen met de kinderen. De 

Kinderboekenweek wordt elk jaar in oktober gehouden. Tijdens het tien dagen durende 

evenement zijn er in het hele land allerlei activiteiten rond het kinderboek. Op grote schaal 

haken bibliotheken, het onderwijs, boekhandels en culturele centra hierop in. Het jaarlijks 

wisselende thema van de Kinderboekenweek dient als leidraad bij de organisatie van de vele 

activiteiten. 

 

     Schoolplein 

Afgelopen schooljaar hebben we meegedaan met de bloembollenactie. We hebben een 

mooi bedrag opgehaald, wat we willen inzetten voor de ontwikkeling van een vernieuwd 

schoolplein, voorzien van meer groen, schaduwplekken en natuurlijk spelen. Er is 

inmiddels een werkgroep gevormd, bestaande uit een aantal ouders en leerkrachten. 

 Een deel van het opgehaalde bedrag van de actie hebben we gebruikt voor het ontwerpen 

van een goed plan. Wanneer dit plan klaar is, zullen we deze bespreken met alle 

omliggende partijen en subsidies gaan aanvragen. We houden u, namens de werkgroep,  

op de hoogte! 

 

J. Scheper 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


