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Thema-avond 
Donderdag 15 november van 19.00-21.00 uur 
is de thema-avond. 
Deze avond is gevuld met onderwerpen die de 
oudercommissie heeft samengesteld.  
Juf Erika zal de avond openen en iets vertellen 
over schoolse zaken zoals de ooievaarspas, 
regels en afspraken, ouderbetrokkenheid ed. 
Daarna zullen er 3 workshops zijn, gezonde 
voeding, lezen en mediawijsheid.  
U kunt zelf kiezen naar welke workshop u 
gaat.  
De invulling van workshop verschilt van elkaar, 
er wordt iets verteld, u kunt discussiëren en u 
gaat aan de slag. 
We hopen op een grote opkomst! 
Om 20.30 uur drinken we gezellig iets met 
elkaar en is er de gelegenheid om met elkaar 
in gesprek te gaan. 
 

 
 

Voortgangsgesprekken 
Deze week zijn de juffen en meesters gestart 
met de voortgangsgesprekken met kind en 
ouder. 
Dit is een vervolg op de kennismakings-
gesprekken. Heeft u zich niet ingeschreven, 
maar toch behoefte aan een gesprek, loop dan 
even langs de bij de leerkracht om een 
gesprek in te plannen.  
 
Vervanging 
Juf Gerdien heeft vandaag haar laatste dag 
gehad. Nu zij geniet van haar verlof staat juf 
Dilara voor groep 2B. 
Juf Hester zal niet meer in groep 3B te zien 
zijn, maar is een dag extra in groep 2B. 
Eerst zal juf Zeyneb een aantal dinsdagen in 
groep 3B lesgeven, daarna zal Juf Jasmijn (een 
andere juf Jasmijn) een langere periode op de 
dinsdag in groep 3B te zien zijn.  
 
Fruit 
Vanaf maandag wordt er schoolfruit geleverd. 
Het doel van het schoolfruit is om leerlingen 
bewust te laten maken van gezonde voeding, 
het laten proeven van onbekend fruit, of iets 
te laten proberen wat je misschien niet zo 
lekker vindt.  
Geef uw kind voor de zekerheid wel zelf een 
stuk fruit mee. Het komt namelijk voor dat er 
1 stuk fruit gedeeld moet worden. Bijv. 1 
komkommer voor 10 kinderen.  
Aankomende week is de levering als volgt: 
 

  
 



Koken 
De cursus koken bij de Jeugdhaven is 
afgelopen week afgerond.  
De kinderen hebben lekkere gerechten 
gemaakt en zullen u vast wat vaker gaan 
helpen in de keuken.  
 

 
 
Gitaar 
Donderdag 22 november is de laatste les van 
de cursus gitaar.  
De gitaristen van deze cursus zullen aan alle 
(groot)ouders, juffen, meesters en vriendjes 
laten horen wat geleerd hebben. 
Komt u ook luisteren tussen 15.00-16.15 uur? 
 
Groep 6 
Groep 6 is bezig geweest met het verven van 
herfstbomen. Dit deden zij in groepjes om de 
samenwerking te bevorderen. De resultaten 
zijn prachtig geworden en zijn te bewonderen 
op de prikborden in de hallen. 
 

 
 
Studiedag kleuters 
Vrijdag 16 november hebben de juffen van 
groep 1 en 2 een studiedag.  
Deze dag zijn alle kleuters vrij. Groep 3 t/m 8 
moet wel naar school.  
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