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Beste ouders, 

 

Nog twee weken en het is alweer 

herfstvakantie. De eerste periode van 

de “Nieuwe Catamaran” is dan achter de 

rug. We zijn intussen behoorlijk gewend 

aan het nieuwe gebouw,  aan de “nieuwe” 

kinderen en aan de “nieuwe” gezichten 

voor de klas. 

Volgende week start de Kinderboeken-

week. Verderop in de Flessenpost leest 

u daar meer over. Ik wil u ook tenslotte 

nog even herinneren aan het feit dat wij 

op 5 oktober (Dag van de leraar) 

meedoen aan de staking. De school is op 

die dag gesloten. 

 

Met vriendelijke groet, 

Harmen Stans 

 

Agenda komende periode:  

 
Woensdag 4-10 Start Kinderboekenweek 

Donderdag 5-10 Dag van de leraar 

Stakingsdag, kinderen vrij 

Dinsdag 10-10 Opening schoolplein 

Vrijdag 13-10 Finale voorleeswedstrijd 

’s middags vrij 

Ma 16 – vr 20 okt Herfstvakantie! 

Maandag 6-11 Studiedag, kinderen vrij 

Maandag 13-11 Nationaal Schoolontbijt 

Woensdag 15-11 Wintercross 

Vrijdag 24-11 Toneel groep 6/7 

 

Studiedagen 
 

Vorige week woensdag hebben we met 

het team een leerzame studiedag gehad 

over het signaleren van 

kindermishandeling en handelen bij 

vermoedens van kindermishandeling. 

Onze andere studiedagen gaan over 

Meervoudige Intelligentie. Daar waren 

we de afgelopen twee jaar al mee bezig 

tijdens de projecten van 4x wijzer, maar 

we willen dat wat structureler gaan 

inzetten de komende jaren. Hoe we dat 

kunnen aanpakken leren we tijdens de 

studiedagen. 

 

Opening schoolplein 

 

Op dinsdag 10 oktober is de officiële 

opening van ons schoolplein. We vieren 

dan dat we een prachtig mooi nieuw 

schoolplein hebben. We hopen dat u ook 

aanwezig bent als we om 8.40 uur, samen 

met de wethouder, ons schoolplein offi-

cieel gaan openen. 

Tijdens de opening van ons plein is ook 

de organisatie “Steen eruit, plant erin” 

aanwezig. Dit past bij onze visie op een 

groen plein met mogelijkheden en een 

groene duurzame wijk. Thuis kunt u ook 

meehelpen aan deze visie. Ruimte schep-

pen voor meer groen is belangrijk. Als u 

of uw kind een steen meeneemt naar 

school krijgt u een plantje om in plaats 

van de steen te planten. De organisatie 

is dinsdag 10 oktober vanaf 8.30 uur 

aanwezig. Kinderen krijgen een bonnetje 

als zij de steen inleveren en krijgen na 

afloop een plantje. U bent als ouders 

dus van harte welkom om deze feeste-

lijke opening vanaf de buitenzijde van 

het plein met ons mee te beleven! 

 

Te laat komen 

 

We merken dat veel kinderen regelmatig 

te laat op school komen. De meeste kin-

deren komen maar een paar minuten te 

laat de klas binnen, maar toch is dat erg 

storend. Regel is dat kinderen op hun 
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plek zitten als de tweede bel om 8.30 

uur gaat. De leerkracht kan dan direct 

met de les starten. We willen vragen of 

u hierop toe wilt zien.  

 

Kinderboekenweek 

 

Van woensdag 3 oktober t/m vrijdag 12 

oktober is de Kinderboekenweek. Het 

thema van dit jaar is: gruwelijk eng. 

De kinderen zullen in deze week in hun 

eigen klas met dit thema bezig zijn en 

dan vooral ook lezen of voorgelezen wor-

den uit boeken met dit thema. 

Groep 7 en 8 doen mee aan de Nationale 

voorleeswedstrijd. De voorrondes zijn in 

de klas en de finale van de wedstrijd is 

op vrijdag 12 oktober.  

 

Klaar-overs 

 

Zoals u waarschijnlijk weet en gezien 

hebt, staan er dagelijks drie klaar-overs 

in de buurt om de kinderen te helpen 

met veilig oversteken. U kunt ze herken-

nen aan deze outfit: 

 

 
 

De klaar-overs staan er dagelijks tussen 

8.00 - 8.30 uur en 15.15 – 15.45 uur om 

voor de veiligheid van uw en onze kin-

deren te zorgen. Als u er vragen over 

heeft, horen we het graag! 

 

 
  

  

FIJN WEEKEND! 
  

 

 

 
 

 

 
 

 

 


