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           Nieuwsbrief 

          7 oktober 2021 
 

 
 

 

Trefwoord  

Thema: Slim, weekthema: Wie is er is slim? 

Kinderen verkennen deze week de wereld om zich heen vanuit de vraag wie er slim is. 

De Bijbelverhalen vertellen over koning Salomo die wijs, rijk en machtig is. Niet alleen de mensen van 

zijn eigen land vinden dat, ook die van landen om hem heen. 

 

Regel van de week 

De komende weken besteden we extra aandacht aan:   

 

We zijn stil tijdens de wisselingen in de 
weekopening en de weeksluiting. 
 

Verlof juf Marieke 

Vandaag is juf Marieke voorlopig voor het laatst op school omdat haar verlof nu ingaat. De afgelopen 

periode werd ze in de groep al wel vervangen – door meester Simon-  maar was ze wel op school aan 

het werk. We wensen haar een fijne tijd.  

 

Kinderboekenweek  

Dinsdag zijn we van start gegaan met een feestelijke en gezellige 

opening. In een feestelijk decor kondigde juf Arenda de ‘gasten’  

aan. Zelf had ze kleding aan van een heleboel beroepen. 

Verschillende beroepen werden uitgebeeld die passen bij de voor te 

lezen boeken. Het was fijn weer eens gezamenlijk bij elkaar te 

zitten.  

Elke dag is er een voorleesmoment waarbij de kinderen mogen 

kiezen in welk lokaal ze gaan luisteren. Daarnaast is er aandacht 

voor allerlei beroepen m.b.v. spel, informatie gastsprekers of 

excursies.  

 

Leerlingenraad 

Morgen gaan de leden van de ‘oude’ leerlingenraad de uitgekozen brieven voorlezen. Dan weten we 

wie er in de nieuwe raad zitting zullen nemen.  

 

Fietscontrole door VVN 13 oktober 

Op woensdag 13 oktober worden de fietsen van alle kinderen van groep 4 t/m 8 weer gecontroleerd op 

school. Omdat groep 3 ook een combinatie is met groep 4, mogen de kinderen van groep 3 ook hun 

fiets meenemen, maar voor groep 3 is dit niet verplicht. Mocht uw kind uit groep 3 graag de fiets willen 

laten controleren, wilt u er dan rekening mee houden dat er met name wordt gecontroleerd op goed 

werkende remmen, een fietsbel, een werkend voor- en achterlicht en reflectoren? Dit om met name 

teleurstellingen te voorkomen voor jonge kinderen met een wat ‘kleinere’ fiets (hier zitten vaak nog 

niet alle onderdelen op of aan die gekeurd worden). Zie voor alle overige onderdelen die worden 

gecontroleerd de afbeelding onderaan de nieuwsbrief. 

 

Roefeldag 2021 

Helaas is er in verband met COVID ook dit schooljaar in de week voor de herfstvakantie geen 

Roefeldag. Wij vinden het heel jammer omdat veel kinderen er elk jaar naar uitzien. Hopelijk zijn de 

omstandigheden in 2022 zodanig dat een Roefeldag weer mogelijk is. 

De Roefeldagcommissie 
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Agenda 

• Vrijdag 8 oktober – Nieuwe leerlingenraad / 

Lifeguard in groep 5 t/m 8 

• Maandag 11 oktober – Workshops beeldende 

vorming – groep 1 t/m 4 

• Dinsdag 12 oktober – Groep op excursie naar de 

Welkoop 

• Woensdag 13 oktober – Fietsencontrole groep 3 

t/m 8 / Studiemiddag leerlingen vrij vanaf 12.00 

uur 

• Donderdag 14 oktober – Groep 8 naar 

bouwbedrijf 

• Vrijdag 15 oktober – Politie-agent in de klas - 

groep 5, 7 en 8 

• 18 – 22 oktober - Herfstvakantie 

 

Fietsencontrole 
Dit zijn de items waarop gelet 

wordt:  

NB. Kurken in de handvatten 

betekent dat de handvatten 

gesloten zijn en er geen buis 

vrij ligt of uitsteekt. 
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