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Nummer 2; september 2017 

 
Beste ouders/ verzorgers, 

 

Allereerst willen we u bedanken voor de hoge opkomst gisteravond op onze ouderavond. 

Leuk om zoveel betrokken ouders te zien.  

 

Kindgesprekken 

Gisteravond heb ik het al toegelicht, maar we willen dit jaar starten in groep 5 t/m 8 om het 

kennismakingsgesprek in september om te buigen naar een kindgesprek. We willen hiermee 

de ‘gouden driehoek’: ouder, kind en school versterken.  

Vooraf vult uw kind op school een papier in met vragen die besproken kunnen worden. Dit is 

puur een richtlijn voor een gesprek. Vragen die er op staan zijn: waar ben je goed in, wat 

vind je leuk om te doen zowel op school als thuis, wat vind je moeilijk, waar wil je graag hulp 

bij krijgen en met wie speel en werk je graag. We hopen zo (nog) beter in te spelen op de 

onderwijsbehoefte van elk kind.  

 

Dans 

Op dinsdagmorgen komt juf Conny bij ons op school 

om de kinderen van groep 3 t/m 5 expressie- en dansles 

te geven. Dit is een serie van vier lessen. Op 

woensdagmorgen geeft ze deze lessen aan alle 

kinderen van groep 1 en 2.  

 

Studiedag  

In verband met een studiedag van de leerkrachten zijn 

alle kinderen vrij op maandag 11 september en 

donderdag 05 oktober. Heeft u een 52- weken 

contract bij KOW dan is er die dagen gratis opvang. 

Heeft u een ander contract bij KOW, dan is er ook een mogelijkheid voor opvang op deze 

dagen. Voor meer informatie verwijs ik u door naar de collega’s van de BSO. 

 

Gigavogelfeest 

Op 20 september zullen de groepen 1 t/m 5 deelnemen aan het Gigavogelfeest van 

korfbalvereniging ‘De Stormvogels’ in Westkapelle. Vorig jaar bleek dit een erg geslaagde 

sportdag. De ouders van de betreffende groepen zullen hier via de leerkrachten meer 

informatie over ontvangen. We kunnen nog chauffeurs gebruiken, bij de lokalen hangen 

hiervoor intekenlijsten. 

 

 



Rijksmuseum 

Op donderdag 21 september gaan we met groep 7 en 8 

op excursie naar het Rijksmuseum in Amsterdam voor een 

geweldige rondleiding over de Gouden Eeuw. We hadden 

dit al langer op ons wensenlijstje staan, en nu gaat het dan 

echt gebeuren! 

De kinderen krijgen een persoonlijke uitnodiging met 

verdere informatie.  

 

 

Invulling groep 6 

In de vorige nieuwsbrief vertelde ik u over de ontstane 

vacature in groep 6 op de woensdag. 

Na overleg hebben we besloten dat juf Jacobine op de donderdag groep 6 les zal geven. 

Meester Jan werkt dan op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. We zijn blij dat juf 

Jacobine deze vacature wil invullen.  

 

Bibliotheek 

Heeft u thuis nog kinderboeken liggen die niet meer gelezen worden? Wij worden er voor onze 

schoolbibliotheek heel blij van. U kunt ze inleveren bij juf Hennie. 

 

  

Vriend van de school 

De afgelopen jaren konden bedrijven hun advertentie plaatsen in ‘De schoolbel’. Met dat 

sponsorgeld konden we leuke extra’s doen voor de school. Nu de schoolkrant is opgeheven 

hebben we met een sponsorcommissie een nieuw plan bedacht. Een bedrijf kan vriend 

worden van onze school. De oudercommissie is op pad om bedrijven te benaderen, maar als 

u zelf een bedrijf heeft of kent dat de school wil ondersteunen, houden wij ons aanbevolen.  

In elke nieuwsbrief zullen we een vriend van de school uitlichten. 

 

 

Hartelijke groet namens het schoolteam, 

 

Marina van de Giessen 

 

 

Deze nieuwsbrief is vriend van de school: 

 

 


