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Maandag 10 oktober   
We zijn gestart met de Kinderboekenweek! 
  
De Kinderboekenweek met het thema “Voor altijd jong.  Opa’s en oma’s”  is in volle gang. 
De opening werd verzorgd door de Kameleon Bastaards: oude bejaarde leerkrachten die 
een wedstrijd hielden wie het snelst aan de andere locatie zou zijn. Nou, dat ging niet zo 
vlotjes, maar het was wel een spektakel! Heeft u dit gemist dan kunt u het filmpje 
bekijken op YouTube via  www.youtube.com/watch?v=3W6yJjecljQ. 
 
In de vorige nieuwsbrieven kon u lezen dat we op zoek waren naar mensen die graag 
zouden willen voorlezen. De voorlezers komen van alle kanten: van buurtbewoners tot 
vaders en moeders van leerkrachten. Ook zijn er al leerlingen naar het museum bij 
Hannie Dekhuijzen geweest. Ze mochten naast het bekijken van oud meubilair en 
speelgoed ook allemaal hoeden passen!  

 
In deze nieuwsbrief en op Facebook kunt de foto’s van de 
Kinderboekenweek bekijken. We gaan nog een week heerlijk aan de slag! 
Tijdens de kijkmiddag kunt u de resultaten zien. U komt toch ook! 
 

 
Zandbakvoorstelling 
 
2A en 2B zijn naar een zandbakvoorstelling van Theater in 
Context geweest. Dit is een voorstelling in het kader van 
de Rotterdamse geschiedenis met als thema: Grenzen! 
Het was een heerlijke les! Lekker buiten en de kinderen 
waren heel betrokken. Wat een leerplezier! 

 
De kinderen mochten 
tijdens de voorstelling allemaal zelf met zand, water, 
kruiwagens, scheppen en vormen van gebouwen de 
stad Rotterdam nabouwen. De kinderen van de groepen 
2 zijn weer een prachtige ervaring rijker! 
 
 

 
 
 

KIJKMIDDAG – KIJKMIDDAG – KIJKMIDDAG – KIJKMIDDAG  
 
Wij vinden de betrokkenheid van ouders enorm belangrijk! Daarom organiseren wij dit 
schooljaar een aantal kijkmiddagen. Tijdens deze kijkmiddag kunt u een kijkje nemen in 
de klas. Deze keer kunt u ook zien waar de groep tijdens de Kinderboekenweek aan 
gewerkt heeft. De eerste kijkmiddag is: 
 

Donderdag 13 oktober om 13.45 uur 
 

U bent van harte welkom in de klas van uw kind(eren)!  
U komt toch ook ?!!?! 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Koffieochtend voor ouders 

08.30 uur – Carnissedreef 

 

14.30-15.30 uur 

Extra gym voor de groepen 5, 

6 en SK3 

 

16.00 – 17.00 SSV Aikido 

Dinsdag 11 oktober 

 
14.30-15.30 uur 

Extra gym voor de groepen 

7, 8 en SK4 

 

 

Woensdag 12 oktober 

 

16.15-17.15 uur  

SSV Voetbal 

 

LET OP: andere tijd!!! 

Donderdag 13 oktober 

 

Koffieochtend voor ouders 

08.30 uur - Fazantstraat 

 

14.30 – 15.30 Tennis training 

 

16.00-18.00 SSV Basketbal 

Vrijdag 14 oktober 

14.20 uur: 

START 

HERFSTVAKANTIE! 

 

ALLE LEERLINGEN 

WORDEN MAANDAG 24 

OKTOBER WEER OP 

SCHOOL VERWACHT! 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=3W6yJjecljQ
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Maandag 24 oktober   
Sportnieuws en Lekker Fit! nieuws 
 

Lekker Fit! test 
 
In de week na de herfstvakantie wordt de fittest weer afgenomen. Afname van de test 
vindt plaats tijdens de gymles. Er verandert dus NIETS in het gymrooster! 
 
Ook zullen alle leerlingen van de groepen 1 tot en met 8 gemeten en gewogen worden. 
De uitslagen van de test ontvangt u in het Lekker Fit! rapport, welke u tijdens de 1

e
 

rapportavond naast het reguliere rapport van de leerkracht zult ontvangen. 
 
Op maandag 24 oktober, donderdag 27 oktober en vrijdag 28 oktober zal onze 
schooldiëtiste (Aysel Yamaris van diëtistenpraktijk DeVa) op school aanwezig zijn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Herfstvakantie 
 
De eerste schoolvakantie van dit jaar staat alweer voor de deur. De 
herfstvakantie is dit jaar van maandag 17 oktober tot en met vrijdag 
21 oktober. De school is deze week gesloten.  
 

Alle leerlingen worden op maandag 24 oktober weer  
om 08.20 uur op school verwacht. 

 
Wij willen u er nogmaals op wijzen dat er voor en na een schoolvakantie GEEN verlof 
wordt verleend. Mochten er bijzondere omstandigheden zijn, dan gelden de volgende 
afspraken: 
 

 U dient de school op de hoogte te stellen van de bijzondere omstandigheden 

 U vult een aanvraagformulier verlof in. Deze kunt u krijgen bij de leerkracht 

 Het invullen van het formulier wil NIET zeggen dat u ook verlof krijgt!! 

 U bent verplicht bewijs aan te leveren, waaruit wij kunnen opmaken dat het verlof 
daadwerkelijk mag worden toegekend 

 Alleen bij het aanleveren van geldig bewijs kan verlof worden toegekend  

 Wij zijn wettelijk verplicht melding te maken bij de Leerplichtambtenaar 
 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u hiervoor terecht bij juf Joyce of 
de leerkracht van uw kind. 

 

EINDE HERFSTVAKANTIE 

 

Alle leerlingen worden om 

08.20 uur weer op school 

verwacht! 

Dinsdag 25 oktober 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 26 oktober 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 27 oktober 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 28 oktober 

 

 

 


