
Schooljaar 2019/2020 

De zomervakantie ligt 

al weer lang achter 

ons en de herfstva-

kantie is in zicht. Ook 

het weer is op en top 

herfst en dat is even 

wennen. Het is een 

drukke periode, maar 

wel met een boel leu-

ke dingen! 

 

Personeel 

De nieuwe logopedis-

te, Tina, is al druk be-

zig met de individuele 

logopedie voor de 

kinderen op onze 

school. Zij is er op 

maandag en dinsdag. 

 

Activiteiten 

Er waren veel activitei-

ten de afgelopen we-

ken. De midden– en 

bovenbouw zijn naar 

het Hofje van Wouw 

geweest voor Smaak-

lessen. De zintuigen 

werden geprikkeld 

door middel van 

proefjes, of er werd 

door de kinderen ge-

oogst en gekookt. Het 

waren weer geslaag-

de ochtenden. 

Op 3 oktober gingen 

de leerlingen van 

groep Pelikaan naar 

Generation Discover  

in Rotterdam om van 

alles over wetenschap 

en technologie te ont-

dekken. Ze kwamen 

allemaal erg enthou-

siast terug van deze 

belevenis. 

Ook waren er weer fiet-

sen op school waarop 

de kinderen konden oe-

fenen op het school-

plein. Groep Toekan is 

zelfs een rondje door de 

wijk gegaan op de fiets 

en dat ging hartstikke 

goed!  

Op donderdag 17 okto-

ber wordt er weer een 

ouderavond georgani-

seerd, in het thema van 

de kinderboekenweek: 

Wereldreis. Het wordt 

weer een leuke avond 

met activiteiten in alle 

klassen en een speur-

tocht. Natuurlijk wordt er 

gezorgd voor koffie, 

thee, limonade en soep. 

Wij hopen veel ouders/

broers/zussen/familie/

vrienden te mogen ver-

welkomen. 

Denkt u aan het inleve-

ren van het strookje on-

deraan de brief die u 

hierover heeft ontvan-

gen? 

 

Te laat komen 

Regelmatig komt het 

voor dat kinderen te laat 

op school komen. Soms 

worden ze door de taxi 

te laat gebracht; wij die-

nen dan een klacht in bij 

leerlingenvervoer. Soms 

worden kinderen door 

ouders te laat gebracht. 

Ook dit is vervelend, zo-

wel voor degene die 

steeds de deur open 

moet doen, als voor de 

kinderen en leerkrachten in 

de klas, die al met de les 

zijn begonnen. Zullen we 

met z’n allen proberen de 

kinderen om 8.45 in de klas 

te hebben? 

 

Schoolfotograaf 

Op dinsdag 29 oktober 

komt de schoolfotograaf 

weer om mooie groeps– en 

portretfoto’s te maken van 

de kinderen.  

 

Nationaal schoolontbijt 

Op 7 november is weer het 

Nationaal Schoolontbijt. 

Voor alle leerlingen is er 

een uitgebreid, gevarieerd 

en gezond ontbijt en leuk 

lesmateriaal over gezond 

ontbijten. De kinderen smul-

len die ochtend gezamen-

lijk van al het gezonde lek-

kers dat wordt gebracht. 

 

Voorlichtingsavond school-

verlaters 

Op donderdag 31 oktober 

is er een voorlichtingsavond 

voor de schoolverlaters, die 

volgend schooljaar naar 

het VSO gaan. Op deze 

avond wordt uitleg gege-

ven over het laatste school-

jaar op het SO en de over-

gang naar het VSO. 

 

Kijkdagen schoolzwemmen 

Van 14 t/m 18 oktober zijn 

er kijklessen bij het school-

zwemmen. U krijgt een 

briefje met de dag en tijd 

waarop uw kind zwemt, 

zodat u bij de zwemles van 

uw kind kunt gaan kijken. 
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Belangrijke data: 

 

2 t/m 13 oktober 

Kinderboekenweek 

 

17 oktober 

Thema-ouderavond 

Kinderboekenweek/

wereldreis 

 

21 t/m 25 oktober 

Herfstvakantie 

 

27 oktober 

Einde zomertijd  

 

29 oktober 

Schoolfotograaf 

 

31 oktober 

Voorlichtingsavond 

VSO schoolverlaters 

 

7 november 

Nationaal schoolontbijt 

 

19 november 

Studiedag 

Alle kinderen vrij 

 

Herfstvakantie 

21 t/m 25 oktober zijn 

de kinderen vrij!! 
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