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De laatste weken tot 

de herfstvakantie zijn 

voorbij gevlogen. Wat 

is het fijn om de ou-

ders om 15.15 uur 

weer in de school te 

mogen ontvangen 

om hun kind op te ha-

len. Ook de omge-

keerde oudergesprek-

ken zijn voor een 

groot deel op school 

gevoerd. Het halen en 

brengen op de regu-

liere schooltijden loopt 

nu goed, taxi’s en ou-

ders houden rekening 

met elkaar. 

 

Personeel 

Juf Estelle neemt eind 

oktober afscheid van 

onze school, zij heeft 

een nieuwe baan. 

Wij bedanken haar 

voor de fijne jaren en 

wensen haar veel suc-

ces met haar nieuwe 

baan! 

 

Begin oktober is juf 

Kübra bij ons op 

school begonnen als 

onderwijsassistent. Na 

de herfstvakantie be-

ginnen er nog 2 on-

derwijsassistenten, juf 

Manon en juf Maaike. 

We zijn blij dat zij ons 

team komen verster-

ken! 

 

Juf Samira, onze fysio-

therapeut, is deze week 

begonnen. Zij zal zo nodig 

de ouders benaderen van 

de kinderen die zij in be-

handeling heeft. 

 

Kinderboekenweek 

De Kinderboekenweek is 

op donderdag 7 oktober 

feestelijk geopend op 

school. Voor het eerst wa-

ren we weer met alle kin-

deren gezamenlijk in de 

Sterrenzaal. Enkele juffen 

en meesters waren ver-

kleed en de kinderen 

moesten raden over welk 

beroep zij vertelden.  

 

Vrijdagmiddag 15 oktober 

is de Kinderboekenweek 

feestelijk afgesloten met 

een optreden van pop-

penspeler Fritsie. 

 

Kijkavond 14 oktober 

Voor het eerst in lange tijd 

kon de kijkavond op 

school weer doorgaan. Er 

zijn veel kinderen geweest 

met hun familie en ieder-

een heeft genoten van de 

activiteiten die in de klas 

gedaan werden. De 

avond werd feestelijk afge-

sloten met een liedje en 

een dansje. 

 

Schoolfruit 

Ook voor dit schooljaar 

hadden we ons weer aan-

gemeld voor het gratis 

schoolfruit en we zijn inge-

loot! Van 15 november t/m 22 

april zullen wekelijks 3 soorten 

groente/fruit geleverd wor-

den. Er zijn dan ook weer les-

sen over groente, fruit en ge-

zonde voeding. U wordt voor 

die tijd geïnformeerd welke 

dagen de groente– en fruit-

dagen worden in de klas van 

uw kind. 

 

(Herfst) VakantiepasClub  

Mozaïeken of beeldhouwen, 

dansen of naailes, speuren of 

klimmen: voor de leden van 

de VakantiepasClub is er van 

alles te doen deze herfstva-

kantie! Ze krijgen een digitale 

nieuwsbrief met wel 18 activi-

teiten en kortingsbonnen.  

Eén van de acties is: maak 

bewoners van een verzor-

gingshuis blij met een leuke 

kaart of tekening. Deze actie 

loopt tot en met 24 oktober. 

Daarna kiest een jury van be-

woners een winnaar.               

Is uw kind nog geen Vakantie-

pasClublid? Geef het dan 

gratis 

op via 
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Belangrijke data: 

 

6 t/m 17 oktober 

Kinderboekenweek 

Worden wat je wil 

 

18 t/m 22 oktober 

Herfstvakantie 

 

31 oktober 

Wintertijd gaat in 
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