
Schooljaar 2022/2023 

De weken vliegen 

voorbij. Er wordt hard 

gewerkt in de klassen 

en het thema Natuur/ 

Gigagroen en Herfst is 

in de hele school 

zichtbaar.  Het thema 

loopt bij ons door t/m 

11 november. 

 

Nieuwe meubels 

Op de studiedag 19 

september zijn de 

nieuwe meubels voor 

de klassen geleverd 

en geplaatst. 

Het nieuwe meubilair 

is goed in de smaak 

gevallen. Het ziet er 

mooi uit in de klassen 

en de kinderen zijn erg 

blij met hun nieuwe 

tafels en stoelen. 

 

Kinderboekenweek 

Van 5 t/m 16 oktober 

is het Kinderboeken-

week, met als thema 

‘Gi-ga-groen’. Vrijdag 

30 september was de 

opening van het the-

ma, met de voorstel-

ling ‘Doe maar lekker 

groen’ van Kaboem. 

Een succes!! 

 

Kijkdagen zwemles 

Deze week is er open 

week bij het school-

zwemmen. Dit bete-

kent dat u mag kijken 

bij de zwemles van uw 

kind, op de gebruikelij-

ke dag en tijd. 

 

Kom in de klas 

Op donderdagmiddag 

13 oktober is er ‘Kom in 

de klas’ voor ouders of 

opa’s en oma’s, een 

tante of oom. Zij mogen 

een uurtje meedraaien 

in de klas van hun (klein)

kind, van 13.45 tot 14.45.  

 

Fruit op school 

Na de herfstvakantie 

ontvangen we, tot het 

eind van het schooljaar, 

weer fruit op school.  Dit 

keer hebben wij het in-

gekocht dankzij het 

Jeugd Educatie Fonds. 

2 à 3 keer per week 

wordt er in de klassen 

gezamenlijk fruit gege-

ten. U hoort van de leer-

kracht van uw kind op 

welke dagen dat zal zijn.  

 

Dubbele kinderbijslag 

Onze schoolmaatschap-

pelijk werker Marleen 

krijgt vaak het verzoek 

ouders te helpen met 

het aanvragen van dub-

bele kinderbijslag. Niet 

iedereen komt daar 

echter voor in aanmer-

king. In Social Schools zal 

een berichtje worden 

geplaatst waarin wordt 

uitgelegd wat de voor-

waarden zijn voor het 

aanvragen van dubbele 

kinderbijslag. 

 

Schoolfotograaf 

Dinsdag 4 oktober was 

de schoolfotograaf bij 

ons op school. De 

groepsfoto’s  zijn in de 

Duintuin gemaakt.  

Binnenkort ontvangt u 

weer de bestel envelopjes 

met de voorbeeldfoto van 

uw kind. 

 

Audit 

Donderdag 20 oktober krij-

gen we bezoek van een 

auditteam. Dit zijn onder-

wijscollega’s van andere 

scholen die komen kijken 

hoe wij het op school 

doen. 

Zij houden een spiegel 

voor. Hierdoor blijven we 

scherp en kunnen we 

doorgaan met wat we 

goed doen, en krijgen we 

tips waarover we als team 

kunnen nadenken. 

 

Herfstvakantie activiteiten 

Er wordt ook deze vakantie 

veel georganiseerd in Den 

Haag. Zoals het festival ‘De 

Betovering’. Ook Holland 

Dance (zij verzorgen onze 

danslessen) doet mee. 

Hieronder een weblink van 

dit mooie festival in Den 

Haag: 
https://www.debetovering.nl/pr
ogramma/overzicht/workshop-
dans-speciaal-workshop-dans-
voor-kinderen-met-een-
verstandelijke-beperking 

 

Holland Dance verzorgt 

ook lessen op zaterdag. 

Hiervan ook een weblink. 
https://www.youtube.com/danceable 
cursus 

 
https://www.holland-
dance.com/workshop/danceable-young/ 
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Belangrijke data 

 

10 en 12 oktober 

Kijkdagen zwemles 

 

13 oktober 

Kom in de klas 

 

20 oktober 

Audit 

 

24 t/m 28 oktober 

Herfstvakantie 

 

30 oktober 

Wintertijd gaat in 

 

 

31 oktober 

Weer naar school 

 

Vanaf 31 oktober: 

Fruit op school 

 

8 november 

Nationaal schoolontbijt 
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