
 

Nieuwsbrief 21.10.2022 

Agenda  
• 24 - 28 oktober: Herfstvakan4e 
• 4 november: Studiemiddag, vanaf 12.00 uur kinderen vrij 
• 9 november: Na4onaal schoolontbijt 
• 17 november: Ontwikkelgesprekken 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
De eerste periode van het schooljaar zit er alweer op. Het was een 
drukke maand. Op 5 oktober, de dag van de leerkracht, werd het 
personeel van de school verwend door de ouderraad. Een heerlijke 
trakta4e speciaal voor ons. Dank daarvoor!  
  
Helaas hadden we vorige week te maken met een griepgolRe. Er 
waren veel mensen tegelijk ziek en op 1 dag konden we aan 1 groep 
geen lesgeven. Ook moesten we een andere groep een middag vrij 
geven. Gelukkig heeT het hele team meegeholpen om alle andere 
invalproblemen samen op te lossen.  
   
De verbouwing van de begane grond van Griegstraat 2 loopt 
voorspoedig. Na de vakan4e hopen we dat het zover is dat er kan 
worden schoongemaakt. Daarna gaan we de verhuizing inplannen, 
daarvoor zijn nog wat andere stappen nodig.  
  
In overleg met de MR is besloten om de vrijwillige ouderbijdrage iets te veranderen. Informa4e hierover 
ontvangt u in een aparte brief op Social Schools.  
  
De maand oktober stond voor een groot deel in het teken van lezen en kinderboeken. Het thema dit jaar 
was Gi-Ga-Groen. Er was een crea-middag, er werd voorgelezen en ook de lessen van cultuurhelden waren 
onderdeel van de ac4viteiten.   
  
Ondertussen werd er ook hard gewerkt en geleerd. De schoolverlaters hebben hun eerste toetsen al 
gehad. In de groepen werd ook veel aandacht besteed aan de omgang met elkaar. In deze nieuwsbrief 
wederom een blik op alle belevenissen in de school. Mochten er nog vragen zijn, stelt u ze gerust.  

Met vriendelijke groet, namens het team, 
Sonja van Gog & Monika van Hengel 



Fietsverkeersles 

Oefenen voor het verkeersdiploma 



Groep 1|2, Aarde 

Kinderboekenweek en vertelpuzzel 



Groep 3, Vuurvlinder 

Dierendag 



Groep 4, Vogel 

Voorwerpen langer dan een meter zoeken en bloemen maken van klei 



Groep 4|5, OHer 

Kinderboekenweek, lezen en voorlezen 



Groep 5, Zeepaard 

Takken opmeten bij rekenen 



Groep 5|6, Schildpad 

Gi-Ga-Groen, plantjes gepoot in onze zelfgemaakte bloempoHen 



Groep 6, Dolfijn 

Verhaaltjessom, lezen en bingo 



Groep 6|7, Orka 

Kinderboekenweek en weektaak 



Groep 7, Walvis 

ICT en rekenen 



Groep 7|8, Ster 

Voorleeswedstrijd 



Groep 8, Maan 

ProeXes in de klas 



Groep 8, Zon 

Excursie botanische tuin TU Del\ 



Groep HB, Draak 

Kunst-_jd stripverhaal en gezelschapsspel
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