
 
 

Agenda 

 

• 16 t/m 20 

september 

Nationale 

Schoolbrengweek 

 

• 24 september 

Schoolfotograaf 

 

• 25 september 

Studiedag 

Alle kinderen vrij! 

 

• Week 37,38,39 

Praktische 

verkeerslessen  

 

Informatie nieuwe schooljaar 

De jaarlijkse informatieavond voor 

alle ouders van onze school kan door 

de Corona maatregelen helaas niet 

doorgaan zoals u van ons gewend 

bent. Als bijlage van deze 

nieuwsbrief ontvangt u een 

informatieblad met algemene  

informatie over de school. Daarnaast 

zal u deze week een informatieblad 

ontvangen van de groep waarin u 

kind zit.  Mocht u n.a.v. deze brief 

nog vragen hebben, dan kunt 

uiteraard altijd bij de 

groepsleerkracht terecht met uw 

vragen. 

Traktaties 

Als uw kind jarig is mag hij/zij 

uitdelen in de klas. Er zijn veel 

lekkere, mooie, gezonde 

traktaties te verzinnen en 

vinden. We hopen dat u bij de 

keuze van de traktatie rekening 

houdt met de gezondheid van 

de kinderen. 

Schoolbrengweek 

Van 14 t/m 18 september 

doen wij mee aan de  Nationale 

Schoolbrengweek.  

 

Een week waarin we ouders en 

leerlingen oproepen lopend of op de 

fiets naar school te gaan.  

 

Want lopen of fietsen naar school is: 

• Goed voor de gezondheid 

• Goed voor de 

verkeersveiligheid bij school 

• Goed voor de 

verkeersvaardigheid van de 

kinderen 

• Goed voor het milieu en het 

is nog eens leuk ook! 

 

Fruitdagen & Water 
Iedere leerling heeft een 

waterbidon in de klas. Heeft u deze 

nog thuis liggen? Neem deze dan 

graag weer mee naar school.  

Op deze manier willen wij kinderen 

stimuleren om water te drinken. 

Water is gezond, lekker en goed voor 

je lichaam. 

Water drinken bevordert de gezonde 

leefstijl! 

 

Net als voorgaande jaren zijn de 

dinsdag en de donderdag fruitdagen. 

Wij gaan er vanuit dat op deze dagen 

ieder kind een stuk fruit/groente 

mee heeft als pauzehapje. Wij 

vragen u geen snoep mee te geven 

naar school. 

 

Start van de dag 

Om 8.20 gaan de deuren van de 

school open en zijn alle kinderen 

welkom! 

Om 8.30 uur gaan de buitendeuren 

dicht en starten de lessen. Wij 

vragen u vriendelijk om het 

‘afscheid’ kort te houden, zodat de 

lessen echt om 8.30 uur kunnen 

beginnen. 

Het zwaaien van ouders bij de 

kleutergroep mag natuurlijk!  

Maar graag verzoek ik ouders wel 

om daarna weg te gaan en niet voor 

het raam te blijven staan. Dit maakt 

het afscheid nemen voor sommige 

kinderen niet makkelijk namelijk      ! 

 

 

 



Sparen voor schoolbieb-boeken 
tijdens de Kinderboekenweek  

Koop je tijdens de Kinderboeken-
week kinderboeken bij Boekhandel 
vd Meer?  

 

Doe dan de kassabon in de spaarpot 
van de Schapendel! Deze staat op de 
toonbank in de winkel. 

Bij thuisbezorgbestellingen vul je bij 
stap 3 (Betaalwijze) onder 
orderreferentie de naam van de 
school in waar je voor wilt sparen. 

Aan het eind van de Kinderboeken- 
week krijgen wij een tegoedbon van 
de kassabonnen. Van het 
totaalbedrag van de  ingeleverde 
bonnen gaat 20% naar onze school. 

De school kan de tegoedbon 
vervolgens inleveren voor 
kinderboeken. 

Het kan een mooi bedrag en dus een 
goed gevulde schoolbieb opleveren! 

 

 

 

Ook bij Bruna kun je sparen voor 
school-bieb boeken.  

Koop je een kinderboek bij Bruna? 
Lever dan je bonnetje in op school 
bij juf Sanny (Groep 1/2).  

Ook hier mogen wij voor 20% van 
het totaalbedrag van de gespaarde 
bonnetjes bieb-boeken uitzoeken 
voor onze school! 

 

 

Wanneer houd ik mijn kind 

thuis? 

Een snotneus, niezen en een 

mindere weerstand, het 

verkoudheidsseizoen komt eraan. 

Veel kinderen worden, ook bij milde 

klachten, ziekgemeld. 

Begrijpelijk, omdat de RIVM-

maatregelen opgevolgd dienen te 

worden. 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief 

treft u een beslisboom, welke 

wellicht kan helpen de juiste keuze  

te maken om uw kind wel/niet thuis 

te houden. 

Beslisboom Neusverkouden 

 

(zie bijlage) 

Beginfeest 

Op dinsdag 22 september staat het 

‘beginfeest’ op de agenda! Helaas 

kunnen we dit feest niet samen met 

jullie, de ouders, vieren.  

Wij hebben besloten het feest wel 

door te laten gaan en zullen samen 

met de kinderen een muzikale dag 

beleven in samenwerking met ‘Fort 

der verbeelding’.  



 

Luizenzak 

Luizenzak kwijt of kapot? De 
luizenzakken zijn op school 
te koop voor  € 3,- p/st. 

 

Stabilo pennen 

Vanaf groep 4 zijn de 
kinderen , afhankelijk van 
hun motoriek, er aan toe om 
met een pen te schrijven. 
Alle kinderen krijgen 
eenmalig een pen ( Stabilo) 
van school. Mocht uw kind 
de pen kwijtraken, of hij is 
stuk, dan kunt u zelf een 
nieuwe pen aanschaffen. Op 
school verkopen wij de 
pennen voor  € 6,50 p/st. 

 

Oordopjes 

Voor alle kinderen worden 
eenmalig oordopjes 
aangeschaft. Zij gebruiken 
deze tijdens de lessen van 
Snappet of bij het werken op 
de Chromebooks.  Mocht uw 
kind de oordopjes kwijt 
raken of ze zijn stuk, dan 
vragen wij graag zelf nieuwe 
aan te schaffen. 

 

 Hemel & Aarde - Reizen 

Het thema van de eerste periode van 

Hemel en Aarde is ‘Reizen’. 

 

Deze zomer konden  veel mensen er 

niet op uit om te reizen. Wanneer je 

niet kan reizen besef je pas hoezeer 

je het mist. 

Reizen brengt je ook veel: avontuur, 

nieuwe culturen en belevenissen. 

Nieuwe indrukken, ander eten en 

nieuwe gevoelens. 

Reizen is  verlangen naar iets 

en  durven achterlaten. Uit je 

comfortzone stappen. Op bedevaart 

gaan of op reis naar een ander land 

om er te gaan wonen.  

Al deze vormen van reizen zijn op dit 

moment moeilijk of niet mogelijk. 

Er is wel een vorm die altijd kan: 

reizen in je dromen, je verbeelding 

of op reis via de verbeelding van 

andere mensen door verhalen te 

lezen.  

Tot de herfst maken de kinderen 

kennis met deze vorm van reizen.  

We verwonderen ons en beleven 

met elkaar mooie reizen.  

 

 

Groep 6/7 en 7/8 op bezoek in 

Theater de Muze 

Donderdag 3 september waren we 

te gast bij de voorstelling 

Engelandvaarders in De Muze.  

Het was een van de eerste 

voorstellingen die weer gegeven 

werd in de Muze.  

 

In het interactieve theaterspektakel 

komt een groepje jongeren, die met 

hun school op bezoek zijn bij 

Museum Engelandvaarders, 

miraculeus in het museum terecht in 

1943. Een van de personages reist 

door Europa om Engeland te 

bereiken. Op haar weg in de oorlog 

komt ze tal van dilemma’s tegen die 

voorgelegd worden aan de kinderen.  

Het was een prachtig stuk wat 

iedereen van het begin tot het eind 

wist te boeien. 

 

  


