
        
 
Vrijdag 14 oktober 2016 
 
Schooljaar 2016-2017  
Dit wordt een heel bijzonder schooljaar!!! Vanaf dit jaar werken met units en dat is toch heel anders 
dan vorig jaar. We zijn gestart met de unit 1-2, unit 3-4 en de unit 5-6. Ook hebben we boven en 

beneden de school een beetje aangepast om leerpleinen te maken. Wij zijn er erg trots op. 
Natuurlijk is het ook even wennen zo’n verandering en zijn er soms dingen die nog niet 
helemaal lekker lopen, maar dat wordt gelukkig steeds minder.  
  
In dit nieuwe jaar hebben we een aantal nieuwe leerkrachten mogen verwelkomen in ons team en 
natuurlijk heb je die al lang gezien in de school. Toch stel ik ze nog even aan u voor: 

 In unit 1-2 zijn Laura Eijt, Willy Looverbosch en Justin Verhoeff er bij gekomen 

 In unit 3-4 zijn Anne Witt en Wendy Francis er bij gekomen 

 In unit 5-6 zijn Bart Evers en  Eliah van ’t Noordende-Roelofse en in van groep 7 is Merel 
Bechger de juf geworden. Wij heten ze, nogmaals, van harte welkom!  

 
Binnenkort nieuwe website 
De oude website werkt steeds minder goed en daarom zijn we bezig met een nieuwe, ook weer 
prachtige website! Deze website zal eind november, begin december online zijn. Daarnaast gaan we 
ook werken met een school app voor ouders! En dat is heel handig, want dan kunnen er bijvoorbeeld 
van vanuit de school appjes naar u gestuurd worden ( en ook andersom). Binnenkort gaan we u 
uitleggen hoe dat werkt. Kijkt u ook regelmatig op de schoolkalender die u ieder jaar krijgt van ons? 
Dan weet u altijd wat er gebeurt op school! 
 
Gezond trakteren 
Gelukkig zien we al heel veel ouders gezond trakteren, maar nog niet iedere ouder. Wij willen een 
school zijn waar leerlingen gezonde producten krijgen. Dus geen suikers of slechte vetten 
bijvoorbeeld. Om te bereiken dat iedere leerling gezond trakteert, gaan we na de herfstvakantie 
ouders met ongezonde traktaties vragen de traktatie weer mee naar huis te nemen en kan er dus 
niet uitgedeeld worden. Voorkom te teleurstellingen bij u kind en zorg daarom voor een gezonde 
traktatie. Dat kan fruit zijn, maar het hoeft niet altijd eten of drinken te zijn. Een potloodje met 
gummetje is ook een traktatie. Op school hebben we trouwens een map waarin heel veel gezonde en 
vrolijke traktaties staan. Dus, na de herfstvakantie komt een traktatie met suiker en slechte vetten 
niet meer de school in.  
 
 
Het hek van het voorplein 

Wij hebben gemerkt dat aan het einde van de schooldag al veel ouders vroeg op het schoolplein zijn 
om hun kinderen op te halen. Rond deze tijd spelen ook de kleuters buiten. Ouders op het plein kan 
dan storend zijn. We willen u daarom vragen om buiten het plein te wachten tot de kinderen weer 
naar binnen zijn. Vanaf 10 voor 2 wordt het hek van slot gehaald en mag u het plein op. Dank voor de 
medewerking!  
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Nieuwe oudercontactmedewerker 
Vanaf september werk ik, Carla Krabben, op school als oudercontactmedewerker. De voorschool en 
kleuterouders zullen mij het meeste zien. Eén keer in de 2 weken is er op woensdag een 
themaochtend van 8.45-10.00 uur. De themaochtenden zijn meestal in de aula. Ik hoor graag van u 
aan wat voor thema’s u behoefte heeft. De themaplanning zal ik per maand bij de buitendeuren 
ophangen en in de nieuwsbrief zetten. U kunt ook bij mij terecht met vragen over 
instanties/activiteiten in de buurt. Ik hoop op een prettige samenwerking met u als ouder en dat u 
mij weet te vinden! Ik ben te bereiken op: 0653829320 

Planning tot nu toe: woensdag  12 oktober :  Thema Kinderboekenweek/Voorleesexpres en 

Woensdag  2 november: Thema Kind en Media 

Nieuws van Kind- en Motoriek  

Hierbij een leuke fijne motoriek oefening. Het maken van een spinnenweb: 

Wat heb je nodig?  

 Zeven grote satéprikkers,  

 Een grote kastanje, 

 Verschillende kleuren draad  
Wat moet je doen?   

Prik de satéprikkers naast elkaar in de kastanje. Doe dit met ongeveer dezelfde 

afstand tussen de satéprikkers. Knoop de eerste draad aan één van de prikkers 

vast (dicht tegen de kastanje aan). Weef  de draad vervolgens over en onder 

de prikkers door. Je gaat dus helemaal rond! Wanneer de draad bijna op is 

knoop je een nieuwe draad aan het uiteinde. Wissel regelmatig van kleur 

draad. Op die manier krijg je een mooi gekleurd spinnenweb!   

Liesbeth Tissen 
 
 
 
 
 
 
 
Belangrijke dagen: 
Herfstvakantie: maandag 17 oktober tot vrijdag 21 oktober 
Studiedag: 27 oktober, kinderen zijn vrij 
Studiedag: 16 november, kinderen zijn vrij (LET OP: deze dag is per ongeluk niet in de 
schoolkalender opgenomen!!! ZET DEZE DAG DUS IN UW AGENDA, WANT DE KINDEREN ZIJN DUS 
VRIJ DEZE DAG! 
Sinterklaas: 5 december, leerlingen zijn vrij om 12.00 uur 
Kerstdiner: 22 december. 17.00 uur tot 18.30 uur. (Kinderen zijn dan vrij vanaf 12.00 uur) 
Kerstvakantie: 26 december tm 6 januari  
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