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Uitreiking diploma leerlingmediatoren 

Morgen, vrijdag 18 oktober, worden de diploma’s voor de 

nieuwe leerlingmediatoren uit groep 7 uitgereikt. Alle 

ouders van deze leerlingen zijn uitgenodgd om hierbij te 

zijn. U bent om 15.00 uur welkom in de ouderkamer.  

Schoolbibliotheek                                                                                                                              

Het is deze week weer tijd om de bibliotheekboeken uit de schoolbibliotheek om te ruilen. 

De groepen 5-8 ruilen de boeken op vrijdag 18 oktober (morgen) . De groepen 1-4 ruilen 

de boeken op vrijdag 1 november.  

Ouderkamer 

Dinsdag 15 oktober was er een ouderbijeenkomst in de 

ouderkamer over de zorg op onze school. Vijf 

verschillende samenwerkingspartners kwamen bij 

elkaar om zich aan onze ouders te presenteren. Na 

afloop waren de ouders met veel informatie en tevreden 

naar huis gegaan.  

 

Lezen is leerzaam en leuk! 

Alle kinderen krijgen een boekje “Echte helden lezen” mee naar huis. Hierin vindt u 

informatie over Bobo voor groep 1&2, Okki voor groep 3&4, Wild Freek voor groep 4 en 

Echte helden lezen voor groep 5 t/m 8. Voor nog meer informatie kunt u naar 

www.echteheldenlezen.nl gaan. 

Naschoolse activiteiten 

Vandaag krijgen de leerlingen van groep 3 en 4 een brief mee voor de 

naschoolse activiteit basketbal. Deze activiteit begint direct op 

donderdag na de herfstvakantie en is 3 keer van 15.15 uur tot 16.15 uur. 

Briefjes kunnen worden ingeleverd tot en met woensdag 30 oktober.  

Ook groep 7 en 8 krijgen vandaag een brief mee voor het 

basketbaltoernooi op woensdag 6 november in sportcentrum West. Dit toernooi is van 

14.00 uur tot 17.00 uur. Meisjes en jongens spelen apart. Hulpouders om mee te gaan zijn 

van harte welkom. Ook deze briefjes kunnen worden ingeleverd tot en met woensdag 30 

oktober.  

http://www.echteheldenlezen.nl/


 
 

 
 
 
 

Herfstvakantie 

Vanaf zaterdag 19 oktober mogen we allemaal genieten van een 

weekje herfstvakantie. Op maandag 28 oktober en dinsdag 29 

oktober zijn alle leerlingen nog vrij i.v.m. studiedagen. We zien 

graag alle kinderen op woensdag 30 oktober weer terug in de klas. 

Fijne herfstvakantie!  

Geen gym op woensdag 30 oktober 

Op woensdag 30 oktober is er geen gym vanwege werkzaamheden 

aan de gymzaal. Groep 7 begint deze woensdag de gewone tijd in de klas in plaats van in 

de gymzaal.  

Oktober 
vr  18 Schoolbieb groep 5-8 

15.00 uur uitreiking diploma’s leerlingmediatoren  

za  19 Start van de herfstvakantie tot en met zondag 27 oktober 

   

ma 28 Studiedag, alle leerlingen vrij 

di  29 Roostervrije dag, alle leerlingen vrij 

wo  30 13.30 uur Zwemtoernooi groep 5 t/m 8, Sportcentrum West 

do  31 15.15 uur naschoolse activiteit basketbal groep 3-4 

  November 

vr 1 Schoolbieb groep 1-4 

za 2  

zo  3  

   

ma  4  

di  5  

wo  6 14.00 uur – 17.00 uur basketbaltoernooi sportcentrum West groep 7-8 

do  7 15.15 uur naschoolse activiteit basketbal groep 3-4 

vr 8 Open ochtend 

za  9  

zo  10  

   

ma  11  

di  12  

wo  13  

do  14 15.15 uur naschoolse activiteit basketbal groep 3-4 

vr  15 Schoolbieb groep 5-8 

za  16 Intocht Sinterklaas  

zo  17  

   

ma  18 8.45 uur op visite bij de directie in de ouderkamer 
Cultuurtrajact groep 3/4 op school 

di  19  

wo  20  

do  21  



 
 

 
 
 
 

vr  22 Schoolbieb groep 1-4 

za  23  

zo  24  

   

ma  25  

di  26  

wo  27 Techniekochtend  

do  28  

vr  29  

za  30  

 

 


