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Afwezigheid juf Bea 

Juf Bea is donderdag 7 september afwezig op school. Zij heeft 

een afspraak in het ziekenhuis. Zij wordt vervangen door juf 

Destiny. 

 

Oudervertelgesprekken 

Vandaag krijgt uw kind de uitnodigingen voor de 

oudervertelgesprekken mee, de opzet is iets veranderd. De 

leerlingen zelf zijn namelijk ook welkom bij dit gesprek, het is 

aan de ouder(s)/verzorger(s) en de leerkracht om in te 

schatten of uw kind deel kan nemen aan dit gesprek.  

 

Schoolreizen 

Dinsdag 12 en donderdag 14 september zijn de schoolreizen 

gepland voor de groepen 1 t/m 7. Deze week gaan de 

brieven mee met extra informatie. Deze ontvangen de 

kinderen van hun eigen leerkracht. 

 

Gezocht, wie helpt ons uit de brand: 
In verband met de naderende Kinderboekenweek heeft de 

commissie, die de organisatie op zich heeft genomen, 

dringend behoefte aan landbouwplastic. 

 

Wie helpt ons uit de brand???? 

Heeft u landbouwplastic over dan willen we dat graag 

gebruiken.  

U kunt contact opnemen met meester Arjen of juf Saskia. 

 

  

 

Op de agenda:  

12 september 

Schoolreis groep 1/ 2 

Schoolreis groep 3/4/5 

14 september  

Schoolreis groep 6/7 

 

19 en 21 september 

Inloopmoment(kijkje in de groepen) 

 

18 t/m 22 september 

Oudervertelgesprekken 

 

27 september 

Start kinderpostzegelactie 

 

4 oktober 

Start Kinderboekenweek 

 

10 oktober 

Schoolfotograaf 

 

12 oktober  

Show Mad Science (onder  schooltijd) 

 

13 oktober 

Afsluiting Kinderboekenweek 
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Voorstellen: 
Wij zijn Daphne Mol en Jeanine van Langeraad. Allebei doen wij de Pabo op de 

Hogeschool in Vlissingen.  

Jeanine zit in het tweede jaar en gaat stage lopen in groep 7/8 bij meester Arjen en 

Daphne zit in het derde jaar en loopt stage in groep 6/7 bij juf Miranda.  

Jeanine blijft hier het hele schooljaar en Daphne gaat na een halfjaar aan haar minor 

beginnen.  

We hebben er veel zin in en we hopen dat we veel gaan leren op deze leuke school! 

Groetjes van juf Daphne en juf Jeanine 

 

Mededelingenbord ingang groep 1 en 2 

Op het mededelingenbord bij de ingang van groep 1 en 2 vindt u de laatste info, maar 

soms ook oproepjes voor extra hulp enz.  

Ook vindt u hier de verjaardagskalender, wanneer u de verjaardagen van 

vaders/moeders/broers en zussen noteert, kan u kind voor de jarige een leuke tekening 

maken. Graag tijdig noteren. 

 

 

 

Bijlagen 

Als bijlage ontvangt u de flyer van dansschool Prélude en de flyer van het 

Watersnoodmuseum ‘Presenteer je eigen weerbericht ’op zaterdag 16 september met 

Erwin Kroll 
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