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Jaarvergadering Ouderraad 
 
Op maandag 29 oktober staat de jaarvergadering van de Ouderraad op de agenda.  
In de bijlage vindt u de agenda, het jaarverslag en de notulen van de ouderraad. 
Wij hopen op een grote opkomst op maandag 29 oktober. 
 

 

 Wintertijd = zichtbaarheid 
 
Na een lange periode van mooi en zonnig weer gaan we de donkere dagen weer in  Dit 
betekent dat na de herfstvakantie de hesjes weer verplicht zijn. Helpt u de kinderen hier 
even aan herinneren? De nieuwe kinderen krijgen van school een hesje  mee. Kinderen 
die een hesje kwijt zijn of het verloren hebben kunnen vanaf nu op school een hesje kopen 
(kleine maat € 2,- grote maat € 3,-). We willen u vragen om hesjes die 
nog goed zijn en niet meer gebruikt worden in te leveren op school. 
Deze kunnen nog gebruikt worden. 
 
Om de veiligheid van de kinderen nog meer te verbeteren vindt er 23 
november een fietscontrole plaats voor de kinderen van groep 5 tot en 
met 8. De fietsen van de kinderen die die dag op school zijn, worden 
gekeurd door “Veilig fietsen”.  
De keuring stond voor vandaag op de kalender, maar helaas was “Veilig fietsen” 
verhinderd.  
 

 

Schoolontbijt 
 
Op woensdag 7 november neemt onze school deel aan het nationale schoolontbijt. Alle 
kinderen eten dan ’s morgens op school. We starten die dag met een gezamenlijk ontbijt in 
de groep. De kinderen hoeven geen ontbijt mee te nemen. Dit krijgen ze op school 
aangeboden.  
 

 

Vreedzame school 
 

Afgelopen weken hebben we blok 1 en blok 2 van de vreedzame 
school afgerond. In de groepen hebben we onder andere regels en 
afspraken met elkaar bepaald en hebben wij het verschil geleerd 
tussen een conflict en een ruzie. Ze hebben hulpmiddelen 
gekregen om zelf een conflict op te lossen. 
In het volgende blok “We hebben oor voor elkaar” zal de nadruk 
liggen op naar elkaar luisteren en de goede vragen kunnen en 
durven stellen. 

 



  
Kinderboekenweek 
 
De Kinderboekenweek was dit jaar weer een groot succes. Het thema “vriendschap” kwam 
overal in de groepen terug. Er is heel veel gelezen en voorgelezen in alle groepen door de 
leerkrachten, ouders en door de leerlingen zelf.  
Afgelopen vrijdag hebben we de Kinderboekenweek afgesloten met een speurtocht voor 
de groepen 1 t/m 6.  De leerlingen van groep 7 en 8 hebben hun project afgesloten met 
een prijsuitreiking voor de groep met de meeste punten.  
We hopen dat deze week heeft bijgedragen aan het leesplezier van de kinderen en dat 
iedereen, ook in de vakantie, lekker veel blijft lezen! 
 

  
Gevraagd 

In groep 4 zijn wij veel bezig met spelend leren. Dit doen we op allerlei 
verschillende manieren.  
Voor het vak rekenen zijn wij op zoek naar sleutels en slotjes, zoals u 
ziet op bovenstaande foto. Meerdere sleutels bij 1 slot zou helemaal 
leuk zijn. Wie zou ons hier mee kunnen helpen? 
 
B.v.d. de leerkrachten van groep 4.  

 
Herfstvakantie 
 
Volgende week is het alweer herfstvakantie. Wij wensen iedereen een fijne vakantie. En 
we zien jullie graag terug op maandag 29 oktober.  
 

z   
Het allerleukste is…… 
 
’t Is fijn als je jongleren kan 
met kopjes en met borden 
of me kersenpitten-spugen 
ooit eens kampioen kan worden 
 
En ’t is vast heerlijk om een papegaai 
het volkslied aan te leren 
of van klei de allermooiste 
hond te boetseren 
 
Het is grappig om een keertje 
in het bad een windje te laten 
of de juf te laten 
geloven 
dat je met een 
hond kunt praten 
 
Of zelf een 
diamant te maken 
ook al is hij nog zo klein 
maar het aller aller leukste is als iemand 
je vriendje of vriendinnetje wil zijn….. 

 
 

  



   


