
 

 

 

 

 

 
 
Nieuwsbrief maandag 2 oktober  

Algemene Jaarvergadering  
 

De spanning stijgt…..wat gaat er allemaal gebeuren tijdens de 

Jaarvergadering. De kinderen verklappen natuurlijk nog niks, 

maar het belooft een spektakel te worden.. Vandaag krijgen alle 

kinderen de uitnodiging en agenda mee naar huis met een antwoord 

strookje. We verzoeken u vriendelijk deze morgen weer mee te 

geven met uw kind. U komt toch ook?  

Kinderboekenweek 
 

Woensdag 4 oktober start de Kinderboekenweek, met als thema  

"Gruwelijk eng". De hal is door een groep enthousiaste ouders al 

helemaal in het thema aangekleed, compleet met heks, spoken en 

vieze drankjes… Tijdens de Kinderboekenweek besteden wij in alle 

klassen extra tijd en aandacht aan het (voor)lezen. 

 Staking 5 oktober 
 

Donderdag 5 oktober is er een landelijke staking in het 

basisonderwijs. Het gehele team doet mee aan de actie. De school 

is deze dag gesloten. We hopen natuurlijk dat de staking effect heeft. 

We willen alle ouders hartelijk danken voor hun steunbetuigingen en 

medewerking. 

  

 

2 oktober 2017 



 

Kermisspelletjes 
 
Vrijdagmiddag 6 oktober organiseren wij, voorafgaand aan de 

kermis in Driehuizen, onze eigen kermisspelletjes. De gehele 

middag zijn er diverse spelletjes in en rond de school te doen. De 

spelletjes worden begeleid door een aantal enthousiaste ouders die 

zich hiervoor hebben opgegeven. Zij hebben hierover bericht 

ontvangen. Voor het schmincken zijn we nog op zoek naar 

enthousiaste ouders, zussen, ooms of tantes. Aanmelden kan bij juf 

Danielle. 

Na afloop van de kermisspelletjes wordt in Cafe de Vriendschap de 

Kinderplaybackshow georganiseerd. Veel kinderen zijn al weken 

druk aan het oefenen. Alle tekst goed onthouden, een swingend 

dansje erbij en natuurlijk de perfecte outfit! Het belooft een 

spetterende middag te worden. Alle kinderen en ouders zijn hierbij 

natuurlijk van harte welkom. U bent als ouder wel verantwoordelijk 

voor het toezicht op uw kinderen.  

 

KWINK van de week 

 
De komende twee weken staat het thema: "Geef de ander de 

ruimte" centraal.   

 

 
Belangrijke data 
 

4 oktober start Kinderboekenweek "Gruwelijk 

eng" 

5 oktober Landelijke staking leerkrachten 

basisonderwijs, school is dicht 

6 oktober    Kermisspelletjes groep 1-8 

16:00 Playbackshow in Cafe de 

Vriendschap 

10 oktober    Jaarvergadering  

16 oktober    Bezoek Waterzuivering groep 5-6 



 

19 oktober    Start schoolschaatsen groep 5-6 

23 t/m 27 oktober   Herfstvakantie 

8 november Studiedag team, alle kinderen zijn 

vrij 

  

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

 

Edith Hoegen 

 

 
 

 

 


