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Picknick 

Voorstelling “South Pass City” 

 

Voor kinderen met voedselallergieën hebben we een groepsapp. Hier delen we de informatie over het 
eten en drinken vanuit de ouderraad. Mocht je een kind hebben met een voedselallergie, neem dan con-
tact op met Joyce Degen (moeder van Sten Wismans uit groep 4a).  

Telefoonnummer: 06-48783068 

Emailadres: joycedegen@gmail.com 

 

Allergie app 

We zijn inmiddels alweer 4 weken begonnen na de zomervakantie en er is alweer veel moois om naar terug te kijken. Zo zijn 

‘de gouden weken’ voorbij en afgerond met een picknick, zijn de startgesprekken voor een groot gedeelte afgerond en zijn 

alle groepen van de basisschool op schoolreisje geweest. Aan de sfeer binnen de groepen te zien heerst er een fijne, ontspan-

nen sfeer.  Volgende week start de Kinderboekenweek weer met dit jaar als thema: ‘en toen’! 

Corona is helaas nog steeds niet de wereld uit en houdt ons nog steeds in de greep. Wij blijven de richtlijnen van het RIVM 

volgen. De richtlijnen zijn versoepeld en dat houdt in dat uw kinderen als ze verkouden zijn gewoon naar school mogen. Ook 

krijgen onze leerkrachten voorrang bij het testen. Helaas geldt dit nog niet voor onze pedagogisch medewerkers. Als uw kind 

vanwege ziekte langere tijd afwezig is verzoek ik u samen met de leerkracht te overleggen hoe we ervoor kunnen zorgen dat 

uw kind geen achterstand oploopt.  In de bijlage treft u de nieuwste beslisboom aan. 

Woensdag 16 september hebben we de gouden weken,  
waarbij we in de klas vooral samen aan de goede sfeer  
werken, afgesloten met een heerlijke picknick op het boven- 
bouwplein en op het grasveld. Super om te zien hoe alles dan 
samenvalt, goede sfeer, heerlijke lunchpakketjes, samen op de 
kleedjes, heerlijk picknicken.  

Gisteren hebben de kinderen van de groepen 6, 7 & 8 genoten van een voorstelling genaamd South Pass City.  
Een voorstelling vol sheriffs, cactussen en saloondeurtjes. Gemaakt en gespeeld door Groen & Van Lien. 

Bijzonder is dat verschillende mensen uit het publiek een rol krijgen in de 
voorstelling! De humor sloot goed aan bij de leeftijd van de kinderen.  



 

Oktober 2020 

ma di wo do vr za zo 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

Wist u dat….. 

7 okt.                Linge studiedag  
                             (Alle kinderen vrij) 

9 okt.                   Einde Kinderboekenweek 

19 t/m 23 Okt.   Herfstvakantie 

 

Belangrijke info over de kalender:  
- woensdag 10 maart 2021 is de  
   podiumparade voor de peuter-      
   groepen en groep 4a, 6a en 8. 

 

Schoolreisje 
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… GUG een mooi interview geschreven heeft over onze directeur Joost Baijens 
… Nena van de kinderopvang met zwangerschapsverlof is. 
… er op ons IKC weer nieuwe gezichten rondlopen. Sandra Pruijn, Rianne Tolhuisen 
    Busser, Sabine Wiltink en Bas Bombach stellen zich graag aan u voor. Dit is te  
    vinden op onze website. 
… de groepen 8 weer druk bezig zijn met het verkopen van de kinderpostzegels. 
… juf Henny donderdag 10 september 2020 weer oma is geworden van een  
    kleindochter Juul. 
… in Nederland 86.000 kinderen per jaar te horen krijgen dat hun ouders gaan  
    scheiden. 1 op de 3 kinderen ervaart de scheiding als een vechtscheiding. Een  
    ervaring waarvan u hoopt dat uw kind dit niet hoeft mee te maken. Een scheiding 
    kan ingewikkeld zijn en er komt veel bij kijken. De schoolmaatschappelijk werker 
    kijkt graag met u mee en leert u te kijken door de ogen van uw kind, waardoor de 
    gevolgen van een scheiding voor uw kind beperkt worden. Naast deze hulp kunt u  
    bij schoolmaatschappelijk werk ook terecht voor praktische vragen rondom de 
    scheiding; bijvoorbeeld over het ouderschapsplan, financiën en woonruimte.  
    De schoolmaatschappelijk werker, Alice Nijeboer is bereikbaar via telefoonnummer: 
    06-55192495 of via de intern begeleider. 

 

Kinderboekenweek  2020  en toen….  

 

 

Op 30 september start de Kinderboekenweek 2020, deze dag gaan we in de klas beginnen met 
een leuke opening. 
Kinderen voor kinderen heeft dit jaar ook weer een mooi lied geschreven hiervoor: En toen... 
Dit gaan we zingen op school en kunnen de kinderen thuis ook oefenen!  
Verder op school alles rondom Kinderboekenweek en leesplezier promoten. 
Vrijdag 9 oktober 2020 is de afsluiting van Kinderboekenweek op school. Op de bovenbouw houden de kinderen een boeken-
markt. Dit jaar zal het alleen toegankelijk zijn voor de leerlingen van de bovenbouw. De leerlingen kunnen boeken van thuis 
meenemen om te verkopen, en zelf kunnen de kinderen ook boeken kopen. 
Deze dag mogen de kinderen dan wat kleingeld meenemen om een leuk boek te scoren! 
Om de onderbouw wordt er d.m.v. een puzzeltocht over voorwerpen van vroeger voor een gezellig afsluiting gezorgd. 
 

Het Land van Jan Klaassen: 
Eindelijk was het dan zover. Vol enthousiasme en met een beetje spanning  
gingen wij met een dubbeldekker naar “Het Land van Jan Klaassen”.  
Aangekomen wisten de kinderen, nadat ze de tassen in de tent hadden gezet en 
wat gedronken te hebben, geen raad om vrij op pad te gaan! Er was voor ieder 
wat wils. De hoge regenboog glijbaan, het treintje, het doolhof en de vele  
soorten fietsen behoorden tot de favorieten. Kortom een dag om over te doen!! 
Niet over 3 jaar maar over drie nachtjes! 

Dippie Doe & Toverland: 
Dinsdagochtend was het zover, we mochten eindelijk naar Dippie Doe en  
Toverland! Vier bussen vol enthousiaste kinderen, die stonden te trappelen om de 
attracties in te gaan. Stralend weer, weinig bezoekers en veel lachende gezichten! 
Wat hadden wij een geluk dat we soms gewoon in een attractie mochten blijven 
zitten om nóg een rondje te gaan, zonder opnieuw in de rij te hoeven.  
Wat hebben we het leuk gehad! 


