
Schooljaar 2018/2019 

 

De eerste periode van 

het “nieuwe” school-

jaar zit er alweer bijna 

op. De herfstvakantie 

staat voor de deur! 

Herfstvakantietip: Op 

de website van 

Kidsproof Den Haag 

vindt u een handige 

Uitagenda met veel 

tips voor leuke kinder- 

en gezinsactiviteiten in 

de herfstvakantie. Ex-

tra fijn: u vindt hier ook 

tips voor gratis en low 

budget activiteiten! 

Ook kunt u op 

www.vakantiepas.nl 

inspiratie opdoen voor 

voordelige activiteiten 

in de herfstvakantie. 

 

Personeel 

Juf Patricia van groep 

Papegaai heeft een 

heupoperatie onder-

gaan. Zij herstelt 

goed, maar het zal 

wel even duren voor-

dat zij weer aan het 

werk kan. Juf Tessa zal 

haar vervangen zo 

lang als nodig is. 

 

Kom in de Klas 

Op 11 oktober was er  

Kom in de Klas-

ochtend. De ouders 

hebben een kijkje kun-

nen nemen tijdens de 

les van hun kind. Bij de 

gym werd er gefietst. 

2 groepen hebben 

boodschappen ge-

daan, vergezeld door 

een aantal ouders. Het 

was weer een geslaag-

de ochtend. Volgende 

keer hopen we op nog 

meer ouders! 

  

Fietsen op school 

Op 1oktober zijn alle 

soorten en maten fietsen 

gebracht. De kinderen 

hebben hierop flink ge-

oefend. De kinderen van 

Toekan en Pelikaan heb-

ben zelfs in de duinen 

gefietst. We zijn trots op 

de fietsprestaties!! 

 

Activiteiten 

Op 25 september en 1 

oktober zijn de midden– 

en bovenbouwgroepen 

naar het Hofje van 

Wouw geweest, waar 

smaaklessen werden ge-

geven. De kinderen heb-

ben van alles geproefd 

en zelf gerechtjes ge-

maakt. 

3 t/m 14 oktober was het 

Kinderboekenweek, met  

thema “vriendschap”. 

Wij hadden een feestelij-

ke opening met een 

voorstelling voor de kin-

deren. Wij hebben veel 

aandacht besteed aan 

het thema. 

De ochtend van 18 okto-

ber gingen Toekan en 

Pelikaan naar het Gene-

ration Discover-festival 

op het Malieveld. De 

kinderen konden hier 

van alles leren over we-

tenschap en technolo-

gie. Ze hebben meege-

daan aan allerlei activitei-

ten. De kinderen hebben 

genoten en veel geleerd 

natuurlijk! 

Ook dit jaar doen we mee 

met het Nationaal School-

ontbijt. Op donderdag 8 

november zal er op de 

school met de leerlingen 

en leerkrachten gezellig en 

gezond  worden ontbeten. 

Het wordt een feest voor 

iedereen! 

 

Schoolfruit 

Goed nieuws! Onze school 

mag dit jaar weer mee-

doen aan het EU-

schoolfruit- en groentepro-

gramma. Van 12 novem-

ber 2018 t/m 19 april 2019 

ontvangen wij drie gratis 

porties groente en fruit per 

leerling per week!  

 

Gym– en zwemlessen 

De leerlingen hebben 2 of 

3 x per week  gymles en 1x 

per week zwemles. Wilt u 

uw kind op deze dagen 

makkelijke kleding aange-

ven, zodat zij het aan– en 

uitkleden zoveel mogelijk 

zelfstandig kunnen. 

 

Schoolfoto’s 

Op 1 november  komt de 

schoolfotograaf weer. De 

kinderen zullen voor een 

blauwe achtergrond gefo-

tografeerd worden. De 

brief met informatie wordt 

na de herfstvakantie mee-

gegeven. 
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Belangrijke data 

 

18 oktober 

Generation Discover-

festival 

 

22 t/m 26 oktober 

Herfstvakantie 

 

28 oktober 

Einde zomertijd 

 

1 november 

Schoolfotograaf 

 

2 november 

STUDIEDAG 

ALLE KINDEREN VRIJ 

 

8 november 

Nationaal Schoolontbijt 

 

21 november 

Ouderavond voor de 

schoolverlaters 

 

27 november 

Oudermiddag/-avond 
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