
FLESSENPOST 
Schooljaar 2017/2018 nr. 1 
 

Beste ouders, 

 

De eerste weken van het nieuwe 

schooljaar zitten er alweer op. We zijn 

twee weken geleden van start gegaan in 

een “nieuw” gebouw. Nieuw, omdat 

sommige kinderen vorig schooljaar nog 

naar de Hermitage gingen, maar ook 

nieuw omdat de Catamaran verbouwd is. 

De verbouwing is nog lang niet klaar, 

maar de school ziet er al fris uit. In de 

herfstvakantie worden de toiletten 

verbouwd en in de kerstvakantie krijgen 

we nog nieuwe vloeren. Pas dan is het 

echt af. 

Ook het schoolplein is in de 

zomervakantie flink aangepakt. Wat een 

mooi, uitnodigend schoolplein hebben we 

nu! Daar zijn we erg blij mee. De 

officiele opening van het schoolplein is 

op 10 oktober. Dan zal ook de wethouder 

aanwezig zijn. Meer info volgt later! 

 

Agenda komende periode:  

 
Dinsdag 5–9 Kennismakingsgesprekken 

Woensdag 20-9 Studiedag, kinderen vrij 

Woensdag 4-10 Start Kinderboekenweek 

Donderdag 5-10 Dag van de leraar 

Dinsdag 10-10 Opening schoolplein 

Vrijdag 13-10 Finale voorleeswedstrijd 

(groep 7 en 8) 

Ma 16 – vr 20 okt Herfstvakantie! 

  

Uitstapje Isalatheater groep 7 

Op donderdag 10 september bezoekt 

groep 7 het Isalatheater. Daar wordt de 

voorstelling “Peter voor Pan” bezocht 

van jongerentheatergroep Quint. De 

kinderen moeten ’s morgens hun fiets 

mee naar school nemen! 

 

Luizencontrole 

Na elke vakantie houden wij op school 

een luizencontrole. We zoeken nog 

ouders die daarbij willen helpen. Als u 

interesse heeft, kunt u dit kenbaar 

maken bij de leerkracht of bij meester 

Harmen. 

 

Week van de opvoeding 

Van 2 t/m 6 oktober is de Week van de 

Opvoeding. Ook dit jaar biedt het CJG 

(Centrum voor Jeugd en Gezin) 

verschillende gratis workshops aan voor 

ouders. In de bijlage vindt u het 

programma van dit jaar. 

 

Spelen, zingen, dansen en schilderen 

in het Van Cappellenhuis 

Op zaterdag 9 september tijdens Open 

Monumentendag staat het Van 

Cappellenhuis open voor iedereen en 

kunnen kinderen van 6 tot 9 á 10 jaar 

onder de professionele leiding van een 

docent van het “Jeugdtheaterhuis” 

spelen, zingen en dansen tijdens de 

“theaterworkshop”. Tijd: 10.30-12.00 

uur, kosten € 2,- incl. 

consumptie.  Reserveren vóór 1 

september via www.vancappellenhuis.nl 

  

Ook zijn er op 9 september twee 

schilderworkshops o.l.v. Erna Daalman 

voor kinderen én volwassenen in de 

sfeervolle tuin aan de IJssel. Tijd: 

11.30-13.00 uur en 14.00-15.30 uur. 

Kosten per workshop € 5.- (voor het 

materiaal) en maximaal 10 deelnemers 

per workshop.  Reserveren 

via www.vancappellenhuis.nl  

  

  

 

http://www.vancappellenhuis.nl/
http://www.vancappellenhuis.nl/
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“RIDDER CLAP VAN RAMMELSTEYN” 

IN HET VAN CAPPELLENHUIS 

Op zaterdag 23 september speelt 

Poppentheater Jacobus Wieman in het 

Van Cappellenhuis van 11.00-12.00 uur 

de voorstelling: RIDDER CLAP VAN 

RAMMELSTEYN voor kinderen van 4-10 

jaar en hun (groot)ouders. Een 

voorstelling vol humor & spektakel naar 

het prentenboek van Aart van Ewijk. 

Toegang € 10,00 voor 4 personen (of € 

2,50 p.p.). Reserveren 

via www.vancappellenhuis.nl 

 
BSN-toneelcursussen 
Zit je in groep 1 t/m 6 en duik je thuis het 

liefst de kast van je moeder in voor een 
verkleedpartij? Vind je het te gek om op te 

treden voor een publiek? Of heb je nog nooit 

zoiets gedaan, maar wil je het gewoon graag 

een keer proberen? Geef je dan als de 

bliksem op voor de BSN- toneelcursus. Zie 

voor verdere info de flyer in de bijlage. 
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