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Schoolfotograaf 

As dinsdag 10 oktober zal de schoolfotograaf (Mariska Cator) 

langskomen om alle leerlingen op de foto te zetten.  

Onder schooltijd worden alle leerlingen op de foto gezet en 

ook een foto gemaakt samen met broers of zussen.  

Na schooltijd, vanaf 15.10 uur, is er nog de mogelijkheid voor 

broertjes en zusjes,  die nog niet op school zitten, samen met 

broer of zus op de foto te gaan.  De foto's worden gemaakt in 

het speellokaal. 

Voor de foto is het het mooist als kinderen geen zwarte of 

fluorescerende kleding aan hebben.  

 

Stagiaires kleuterbouw 

In de kleuterbouw hebben we twee stagiaires. Io de Gids (18 

jaar) loopt stage in groep 2 en  Valentine Fadiga is de 

stagiaire van groep 1/ 2. Beiden hebben hier ook op school 

gezeten en vinden het leuk om nu stage te komen lopen. Zij 

zitten op de Pontes op de praktijkschool.  

 

Vervangingen 

Dinsdag was juf Irma niet op school i.v.m. een crematie.    

 

Staking 

Donderdag zijn de kinderen de gehele dag vrij , in verband 

met de stakingsdag in het onderwijs.  

 

 

 

Op de agenda:  

 

4 oktober 

Start Kinderboekenweek 

 

5 oktober 

Kinderen vrij  i.v.m. staking 

 

10 oktober 

Schoolfotograaf 

 

12 oktober  

Show Mad Science (onder  schooltijd) 

 

13 oktober 

Afsluiting Kinderboekenweek 

 

16-20  oktober 

Herfstvakantie 

 

30 oktober- 3 november  

Project doe-us groep 7 en 8 
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Hoofdluis 

In de bovenbouw is er een melding binnen gekomen betreft hoofdluis. Om uitbreiding 

van hoofdluis te voorkomen, vragen wij uw kind(eren), uzelf en huisgenoten te 

controleren. Wanneer er hoofdluis wordt gevonden, willen we u vragen hiervan melding 

te maken op school. 

 

Fietsenkeuring  

Op maandag 9 oktober, ’s morgens om 8.30 uur, zal de jaarlijkse fietsenkeuring 

plaatsvinden, voor de groepen 5 t/m 8. Alle kinderen wordt gevraagd hun fiets mee te 

nemen. Een goede fiets moet voldoen aan een aantal eisen. Denk hierbij aan werkende 

verlichting en de reflectie. Daarnaast moet de fiets beschikken over 

werkende remmen en een goed vastzittend zadel en stuur.  

Om de fietsenkeuring snel en soepel de laten verlopen willen we de 

kinderen vragen hun fiets in rijen voor het fietsenhok op te stellen.  

 

Kinderboekenweek: 

Vandaag (woensdag) is de Kinderboekenweek geopend door het uitspelen van het 

prentenboek de Gruffalo door groep 8. 

Vrijdag zullen de leerkrachten voorlezen, de kinderen kunnen dan kiezen naar welk 

verhaal ze gaan luisteren. 

Dinsdag gaan de boven/ middenbouw kinderen aan de 

onderbouwkinderen voorlezen. 

Op de vrijdagochtend voor de herfstvakantie zullen we de 

Kinderboekenweek afsluiten met ‘de engste stemverkiezing en dans/zang’. 

In de middag sluiten wij met de bovenbouw af middels de 

voorleeswedstrijd. Een week met boordevol met leuke activiteiten 

 

Doe-us 

De kinderen van groep 6/7 doen op 31 oktober mee aan het project Doe-us. Dit project 

duurt de hele dag. De kinderen bezoeken deze dag 2 musea op het eiland, De Burghse 

Schoole en het Stadhuismuseum. Zij worden met de bus vervoerd. Dit project duurt de 

hele dag. We starten om half 9 op school en zijn om 3 uur weer terug. De kinderen 

moeten zelf een lunchpakketje meenemen.  
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We hebben nog wat begeleiders nodig. Wilt u mee? U kunt zich aanmelden bij juf 

Miranda  

 

 

Boswachterdag 

Zaterdag 21 oktober 2017 organiseert Staatsbosbeheer weer een boswachtersdag. 

Op deze dag is er veel te bleven voor jong en oud. 

Zo gaat een boswachter carven (figuren uit hout zagen met een kettingzaag), zijn er 

verschillende knutsel activiteiten voor kleine kinderen en komt de Jongerenraad van 

Staatsbosbeheer met een gave prijs. 

Iedereen is welkom zaterdag 21 oktober tussen 10:30 tot 16:30 bij de excursieschuur in 

Boswachterij Westerschouwen. 
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