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Na de herfstvakantie 

zijn we nog even door 

gegaan met het the-

ma natuur. Zo hebben 

we vorige week ook 

nog bezoek gehad 

van de egelopvang. 

Dit weekend komt Sin-

terklaas weer aan in 

Nederland, het thema 

voor de komende we-

ken is Sinterklaas en 

aansluitend gaan we 

natuurlijk verder met 

Kerst. 

 

Personeel 

Juf Jeanine is nog her-

stellende van haar 

operatie. Het gaat 

goed met haar, maar 

heeft nog wel herstel-

tijd nodig. 

Juf Marie-Christine 

heeft een neus-

operatie ondergaan 

en is hiervan aan het 

herstellen. Ze moet 

nog even rustig aan 

doen. We hopen haar 

volgende week weer 

te zien! 

 

Schoolfoto’s 

Afgelopen maandag 

zijn de schoolfoto’s 

meegegeven aan de 

kinderen. U kunt deze 

t/m 21 november on-

line betalen. Foto’s 

die u niet wilt, kunt u 

weer met uw kind 

meegeven naar 

school. 

 

Audit 

Op 20 oktober heeft een 

auditteam onze school 

bezocht. Ze zijn in de 

klassen geweest en heb-

ben gesprekken gehad 

met personeel, leer-

lingen en ouders. 

Aan het eind van de 

dag was de evaluatie. 

Onze school heeft veel 

complimenten gekre-

gen, o.a. voor de werk-

wijze, het lesaanbod, de 

omgang met de leer-

lingen en de fijne positie-

ve sfeer in de school. 

Wij zijn hier natuurlijk heel 

blij mee! 

 

Rap voor z’n raap 

Groep Toekan, Albatros 

en Pelikaan doen vanaf 

donderdag 17 novem-

ber mee aan het project   

‘Rap voor z’n Raap’. Dit 

bestaat uit 12 workshops 

die bijna altijd op don-

derdag worden gege-

ven door vakdocenten. 

In Rap voor z’n Raap 

werken de leerlingen 

aan een kunstmanifesta-

tie die bestaat uit mu-

ziek, film en beeldende 

kunst. Tijdens het proces 

krijgen leerlingen de 

ruimte om hun eigen ver-

haal te vertellen en hun 

creativiteit te verwerken 

in een video.  

Alle lessen zijn op school, 

onder schooltijd.  

Op 23 februari hopen we 

ook live het resultaat te 

laten zien tijdens de 

tweede “Kom in school’, 

wat waarschijnlijk meer 

een soort festival zal zijn. 

 

Nationaal Schoolontbijt 

Dinsdag 8 november was 

het Nationaal Schoolont-

bijt. De meeste groepen 

kozen ervoor om dit te ge-

bruiken voor de lunch. De 

kinderen hebben gesmuld 

van het brood, beleg, 

crackers, yoghurt met 

muesli, fruit, enz. Er is na-

tuurlijk ook aandacht be-

steed aan het belang van 

gezond eten en ontbijten. 

Binnenkort gaan we ( tijde-

lijk) één keer per 2 weken 

voor alle klassen een ge-

zonde lunch verzorgen.  

Dit wordt mogelijk ge-

maakt door het budget 

van het Jeugd Educatie 

Fonds.  

Uiteraard wordt u op tijd 

geïnformeerd over de dag 

van de lunch en hoeft u 

uw kind op die dag geen 

lunchpakketje mee te ge-

ven. 

Vanuit hetzelfde fonds ont-

vangen we ook elke week 

fruit. 

 

Aankomst Sint 

Zaterdag 12 november ko-

men Sint en zijn Pieten 

weer aan in Nederland! 

We kunnen vanaf deze 

week via Het Sinterklaas-

journaal al meekijken naar 

alle gebeurtenissen. 

Op maandag 5 december 

komt Sinterklaas onze 

school bezoeken. 
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Belangrijke data 

 

 

12 november 

Intocht Sinterklaas  

 

5 december 

Sintviering op school 

School 12.15 uit! 

 

6 december 

Informatieavond 

schoolverlaters 

(u krijgt hierover nog 

bericht) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


