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Kinderboekenweek 
De afgelopen periode stond in het teken van de Kinderboekenweek met als 
thema “En toen…”.  
De decoratiecommissie heeft de school prachtig versierd, waardoor de 
kinderen meteen al “warm” gemaakt werden voor dit thema. 
De Kinderboekenweek werd geopend met een zoekspel, waarbij alle 
leerlingen van de school betrokken waren. In drie talen ontdekten de 
kinderen waarover tijdens de Kinderboekenweek zou worden gewerkt: 
“Ridders en kastelen”.  
In de onderbouw konden de kinderen spelen in de kasteelhoek, zijn ere 
schilden geknutseld, kastelen gebouwd (van blokken en kosteloos 
materiaal) en zijn er verschillende taal- en rekenactiviteiten gedaan die over 
het bovengenoemde thema gingen. 

 
In de middenbouw zijn er ook kastelen gebouwd, daarnaast zijn er 
verhalen over het thema geschreven, activiteiten met de Blue Bot 
(programmeren) gedaan, spelletjes die via QR codes gespeeld 
konden worden en moesten de kinderen van groep 4/5 een kasteel 
in Minecraft bouwen (samenwerken). 
De leerlingen uit de bovenbouw hebben gedichten geschreven en 
voorgedragen, een taalopdracht waarbij de presentatie een 
zelfgemaakte film m.b.v. het green screen was.  
In alle groepen stonden natuurlijk ook boeken over ridders en 
kastelen centraal en werden deze (voor) gelezen. 
 
 

Ouderavond gaat niet door 
Eerder heeft u een vooraankondiging gekregen over de zakelijke ouderavond die georganiseerd zou 
worden door de ouderraad. Er is besloten deze niet door te laten gaan in verband met de strengere 
Coronamaatregelen en de zeer beperkte opgave van ouders die hebben aangegeven te willen 
komen. U wordt binnenkort verder geïnformeerd over een vervolg, omdat er ook afscheid genomen 
zou worden van 2 ouderraadsleden, de kascommissie controle heeft gedaan en zowel de MR als de 
OR hun jaarverslagen zouden presenteren. 
 
  

  

  



Nieuwe leerlingen en afscheid Dani 
De afgelopen periode zijn er weer 3 nieuwe leerlingen op school gekomen. Alle drie de kinderen zijn 
gestart in groep 1. We wensen Yannick, Guyon en Ferran een ontzettend fijne schoolperiode toe! 
Ook nemen we vlak voor de herfstvakantie afscheid van een leerling. Dani gaat de school verlaten en 
zal naar de Caleidoscoop gaan. Ook Dani wensen wij een ontzettende fijne vervolgperiode van zijn 
schoolloopbaan! 
 
 
Miss Pumpkin 
Tijdens het begin van de Corona periode hebben wij de zaadjes 
geplant voor de pompoenen. De pompoenen zijn inmiddels klaar. 
Er is een gedeelte geoogst (de rest wordt na de herfstvakantie 
geoogst), waarvan de kinderen vandaag allerlei heerlijke 
gerechtjes hebben gemaakt. De onderbouw heeft een vezelrijke 
smoothie van pompoenen gemaakt, de middenbouw een 
heerlijke pompoenensoep en de leerlingen van de bovenbouw 
hebben een zoete pompoentaart gemaakt. De ouders die die 
ochtend geholpen hebben worden bij deze nogmaals bedankt!! 
 
 
Studiedag 
Op maandag 19 oktober staat er, zoals u ook op de kalender heeft kunnen zien, een studiedag 
gepland. De leerlingen zijn deze dag vrij. De daarop volgende studiedag is op 18 november. 
 
 
Oud papier 
Op zaterdag 21 november wordt het oud papier weer opgehaald. Twee keer per jaar doen we een 
beroep op u als ouder om oud papier op te halen. We starten om 09.00 uur en zijn meestal voor 
12.00 uur klaar. Op de kalender van de school staat wanneer u bent ingedeeld. Lukt het u niet  op 
deze dag, dan dient u zelf te zorgen voor een vervanger of door te ruilen met een ouder uit een 
andere groep. De inkomsten van het oud papier komen ten goede aan de oudervereniging. Hierdoor 
kan de ouderbijdrage extreem laag gehouden worden en kunnen we diverse activiteiten organiseren 
zonder dat dit ten koste gaat van de onderwijsleermiddelen van uw kind.  
 
 
Aanwezigheid directeur 
In verband met de aanstelling op de school in Ried zal de aanwezigheid van de directeur in principe 
op de maandag, woensdag (1 x per 2 weken) en donderdag zijn. Voor dringende zaken kan nog 
steeds contact opgenomen worden, dus ook op de andere dagen. 
 

 
Belangrijke data 
Herfstvakantie      12 t/m 18 oktober  
Studiedag (leerlingen zijn vrij)    19 oktober  
Week van facultatieve oudergesprekken   2 november 
Nationaal schoolontbijt    4 november 


