
    
  

 

 
Agenda: 
 

SEPTEMBER 
 

22: Junior Tocht om de Noord 
25: Informatieavond groep 5–8  
27: Start kinderpostzegelactie 

 
OKTOBER 

04: Start Kinderboekenweek 
05: Stichtingsdag Primenius – alle leerlingen vrij 
23 t/m 27: Herfstvakantie 

30: Studiedag team – alle leerlingen vrij 
 

 
Van de directie: 
 

Nieuw schoolgebouw 
 

 
 

Een terugblik geschreven vanuit verschillende persberichten: 
In februari 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders van 

Eemsmond de gemeenteraad om een krediet van vijfeneenhalf miljoen euro 
gevraagd voor de bouw van een brede school in het Boukemapark in Uithuizen. 
Volgens  onderwijswethouder Harald Bouman kan “De brede school zich in de toekomst 

ontwikkelen tot een kindvoorziening die open is van 7.00 tot 19.00 uur „s avonds”. 
 
Na de aanbestedingsronde is de keuze gevallen op bouwbedrijf Hegeman Noord BV. 

Hegeman. Dit bedrijf gaat het schoolgebouw  bouwen. De bouw gaat in december 
2016 van start. De bedoeling is dat het een aardbevingsbestendig onderkomen gaat 

worden voor de basisscholen OBS Brunwerd, CBS Koning Willem-Alexander en RKB De 
Schelp en dat het als kindcentrum gaat functioneren. 
 

In een kindcentrum is ruimte voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk voor kinderen 
vanaf 2 jaar. In zo'n situatie wordt een kind al vanaf het tweede jaar gevolgd, zodat 
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kinderen optimaal ondersteund kunnen worden in hun persoonlijke ontwikkeling. De 

gemeente gaat  vanaf het najaar 2016 met de scholen bekijken hoeveel extra ruimte 
nodig is om alle wensen te kunnen realiseren. 

 
Op 24 oktober 2016 uitte directeur-bestuurder John van Meekeren van de katholieke 
scholenkoepel Primenius nog zware kritiek in Dagblad van het Noorden op de gang van 

zaken rond het nieuwe complex dat moet verrijzen in het Boukemapark in Uithuizen. De 
schoolbestuurder vreest dat het project niet meer wordt dan een „verzamelgebouw‟ voor 
de drie lokale basisscholen die daar een plek in krijgen. Er was donderdag een „goed 

gesprek‟ met onderwijswethouder Harald Bouman voor nodig om de lucht te klaren. 
Het overleg geeft de schoolbesturen volgens Van Meekeren weer vertrouwen dat de 

beoogde „Brede School‟ er wel degelijk komt. De komende maanden bekijken ze samen 
met de gemeente hoe het ontwerp voor het complex moet worden aangepast om op 
termijn ook plek te bieden aan onder meer peuterspeelzaal, kinderopvang en „passend 

onderwijs‟ 
 
In juli 2017 hoopt Harald Bouman, wethouder van de gemeente Eemsmond, dat er 

rond de oplevering van de nieuwbouw, komende herfstvakantie, helderheid is over het 
kindcentrum. In dat geval kan de aannemer direct door met de uitbreiding van het 

nieuwe complex. Volgens Bouman zijn de drie basisscholen die straks samen onderdak 
krijgen in de nieuwbouw, in gesprek met de Stichting Peuterspeelzalen Gemeente 
Eemsmond. Die zou de buitenschoolse opvang in De Nieuwe School vorm moeten geven 

met kinderopvangorganisatie Kids2B uit Groningen. Als eenmaal duidelijk is welke 
opvangvormen erbij komen en hoeveel ruimte daarvoor nodig is, kan het nieuwe 
gebouw in het Boukemapark volgens de wethouder vrij simpel worden uitgebouwd. 

Daarmee zou het gebouw alsnog de Brede School worden die de plannenmakers voor 
ogen stond. Het nieuwe onderkomen van de Brunwerd, de Koning Willem-

Alexanderschool en De Schelp, zou een „integraal kindcentrum‟ worden, met ook 
kinderopvang peuterspeelzaal en „passend‟ onderwijs. 
 

Tot zover een terugblik op de persberichten over het nieuwe schoolgebouw. Omdat het 
tijdspad en de verschillende overleg-organen jaren terug hebben plaats gevonden, zijn 
ook de ideeën en de situaties veranderd. De Schelp is ondertussen van een 5-klassige 

school over gegaan naar een 6-klassige school. Binnen het nieuwe schoolgebouw moet 
daar ruimte voor zijn.   

 
Enkele feiten op een rij: 

 Het schoolgebouw gaat een „kindcentrum‟ worden. 

 En onderdeel van het „kindcentrum‟ is „de Schelp, mits er minimaal 6 lokalen voor 
„de Schelp‟ zullen zijn. 

 Momenteel wordt er gewerkt aan het schoolgebouw, dit is fase 1. 

 Het kindcentrum bestaat niet alleen uit de drie scholen, maar uit meerdere 
partners, zoals een kinderopvang. Deze lokaliteiten moeten nog worden gebouwd, 

dit is fase 2. Het is nog onduidelijk hoe het tijdspad zal gaan zijn van fase 2. 
 Er is een afspraak dat we gaan verhuizen als alle bouwactiviteiten achter de rug 

zijn. Er wordt gewerkt aan 1 schoolgebouw voor 3 verschillende scholen. Deze 3 

verschillende scholen blijven zelfstandig opererende basisscholen die ieder hun 
eigen weg kiezen.  Het continue-rooster is hierin een voorbeeld. De Brunwerd 
heeft gekozen voor een continue-rooster. Dat wil niet zeggen dat „de Schelp‟ dit 

ook gaat doen. Als we overstappen op een ander rooster zal dit uitvoerig met „de 
Schelp‟ ouders worden overlegd en zullen deze zeker een stem hebben in de 

besluitvorming. 
 

 
 



Jaarvergadering oudervereniging 

Op de jaarkalender staat al een datum voor de jaarvergadering. Deze datum is niet 
correct. De oudervereniging zal de komende periode een uitnodiging sturen met de 

juiste datum. 
 
Juf Jeltje ziek 

Helaas was juf Jeltje vandaag ziek. De medicatie zal moeten aanslaan en naar het zich 
laat aanzien zal dit ook nog een paar weken duren voordat ze weer volledig hersteld is. 
De informatie –avond voor groep 7/8 zal op een later tijdstip plaats vinden. We wensen 

juf Jeltje  beterschap. 
 

Directie wissel 
Vanaf de zomervakantie is  juf Margreet minder vaak aanwezig op onze school. Meester 
Willem is nu het aanspreekpunt op directieniveau voor „de Schelp‟. 

 
Social media 
Jaarlijks moet iedere school opnieuw toestemming vragen aan ouders voor het 

fotograferen of filmen van het kind voor het gebruik op website en sociale media. U kunt 
bij de leerkracht of directeur aangeven als u niet akkoord bent. 

 
Gegevens administratie: 
Om de gegevens van onze administratie actueel te houden vragen wij u 

adreswijzigingen, nieuwe telefoonnummers e.d. zo spoedig mogelijk aan ons door te 
geven. Dit kan bij de groepsleerkracht.  
  

 
Identiteit 

 
Regel van de maand 

 
Maandag 11 september hebben de leerlingen van 
groep 8 middels een korte presentatie de regel 

van de maand bij alle groepen geïntroduceerd. 
Deze keer was het één van onze 3 hoofdregels. 
De komende weken besteden wij in alle groepen 

aandacht aan deze regel: „wij beschermen en 
vertrouwen elkaar‟! 

 
 
 

 
 

 

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over 
Parro.  Waar we voorheen gebruik maakten van een 

telefoonketen, willen we de korte berichtgeving sneller en 
makkelijker laten verlopen via een app: Parro.  
De app is bedoeld als mededelingen app vanuit school. 

Zoek „Parro‟ op in de Apple App Store of Google play store op je telefoon en/of tablet. 
Voor computer of Windows Phone: Ga naar https://talk.parro.com. 
 

U heeft via de mail een uitnodiging voor uw kind met daarbij één koppelcode ontvangen. 
Deze code dient u in te voeren in de app. De code kan op meerdere apparaten gebruikt 

worden. Op deze manier wordt uw kind gekoppeld aan de app. Bij meerdere kinderen, 

https://itunes.apple.com/nl/app/parro/id1053388628?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.topicus.geon.parrocomm
https://talk.parro.com/


zult u meerdere koppelcodes ontvangen. Nog niet alle ouders hebben de code ingevoerd. 

Wij vragen u dit zo spoedig mogelijk te doen.  
 

Niet alle ouders zijn in het bezit van een smartphone en hebben dus de mogelijkheid om 
de app te installeren. Is dit bij u het geval, dan kunt u dit melden bij uw eigen 
groepsleerkracht. Wij zorgen dat de informatie die wij delen via de app, dan op een 

andere manier toch bij u terechtkomt. 
 
Nieuws uit groep 1-2a 

 
In 3 weken tijd hebben we veel geleerd over de klas en elkaar. Vorige week heeft groep 

2 met stroken papier stoelen en een tafel geknutseld; meten, knippen plakken. Groep 1 
is ook met meten bezig geweest. Zij hebben een plakwerkje gemaakt over lange en 

korte potloden. Groep 1 leerde toen ook direct hoe 

ze hun plakmatje, lijm en kwastje weer netjes op 
moesten ruimen. Er is ook weer geverfd; deze keer 
gingen we kleuren mengen. Groep 1 maakte 

oranje, paars en groen van de primaire kleuren. 
Groep 2 mengde roze, grijs en bruin (wat ook wel 

heel erg op goud leek!). Deze week 

heeft iedereen een school gevouwen 
en erbij getekend.  
Vrijdag 22 september is de Toch om 

de Noord. Groep 2 doet hier ook aan 
mee. Elders in deze nieuwsbrief vindt 

u hier meer informatie over.  
Komende maandag beginnen we met het nieuwe thema Gruwelijk eng. Dit is het thema 
van de Kinderboekenweek die officieel start op 4 oktober. Het wordt dus best een beetje 

spannend in de klas de komende weken, maar wel met een vleugje humor! Denk aan de 
boeken van Hennie de heks en De spin die altijd scheetjes liet. De kinderen mogen altijd 
iets meenemen voor de lettermuur. De letter die tijdens dit thema centraal staat is de t 

van toveren.  
Maandagochtend 25 september zijn de 

tutorspelen met groep 6. We spelen dan in 
groepjes gezelschapsspelletjes in de klas. We 
gebruiken spelletjes van school.  

Dinsdag 26 september is Cas jarig. Hij wordt 5 
jaar. Alvast van harte gefeliciteerd Cas en een 
hele fijne dag! Dinsdag 26 september is ook 

weer de eerste keer dat de Plaat van de Maand 
wordt gekozen. De plaat die heeft gewonnen, 

blijft dan een maand in een lijst op de gang 
hangen.  
Donderdag 28 september is het meeneemdag. 

De kinderen mogen dan speelgoed meenemen. 
We kijken dan eerst samen in de kring naar wat 

iedereen mee heeft meegenomen. Daarna spelen de kinderen in groepjes met het 

meegebrachte speelgoed.  
 Denkt u aan het installeren van de Parro app? Mocht dit niet lukken of heeft u hier 

vragen over, kom dan gerust langs. De klassenouders van onze groep zijn dit jaar 
Nathalie (moeder van Annelie) en Petra (moeder van Thijmen).  
 

Met vriendelijke groet, juf Wilga 
 
 



Nieuws uit groep 1b-2b 

 
Vandaag hebben wij het thema „een nieuw schooljaar‟ afgesloten. We hebben veel 

geleerd over elkaar, over de klas en de school. We kennen nu alle afsprakenversjes en 
afgelopen vrijdag heeft groep 2 tijdens de eerste KiVales besproken wat er nodig is om 
een fijne groep te worden. Juf was blij verrast met de antwoorden van de kinderen. 

Iedereen dacht heel goed na samen hebben we de belangrijkste dingen benoemd en 
heeft juf ze op een groot vel papier geschreven.  Daarna hebben alle kinderen hun naam 

erbij geschreven. De komende periode zullen we regelmatig aandacht aan onze 
afspraken besteden. Groep 2 heeft in de weektaak gewerkt en als knutselopdracht een 
meetopdracht gemaakt: van stroken papier hebben zij een tafel met stoelen geknipt en 

geplakt. Ze moesten daarbij meten of de poten van de stoelen en de tafel even lang 
waren.   Groep 1 heeft potloden van lang naar kort gemeten, een verftekening van 

zichzelf gemaakt en de „school‟ gevouwen en zichzelf en hun vriendjes erbij getekend. 
Alle kinderen hebben ook een rugzak geknutseld. Vandaag zijn alle werkjes mee naar 
huis gegaan.  De foto‟s van het project „een nieuw schooljaar‟ staan op de website. 

 

Officieel start de Kinderboekenweek op 4 oktober, maar in de groepen 1 en 2 starten we 
volgende week maandag met het thema van de Kinderboekenweek: „Griezelen‟. Een 
beetje spannend mag, maar we houden het ook leuk en kiezen ook voor grappige 

boeken en activiteiten rond dit thema.   
Iedere woensdag werken we met de lettermuur. Tijdens dit project staat de letter t van 
toveren centraal. Het zou leuk zijn als de kinderen voor de lettertafel, van thuis een 

voorwerp dat begint met de letter t mee naar school mogen nemen.  
Afgelopen maandag waren er veel ouders aanwezig op de informatieavond voor de 

ouders van de groepen 1 en 2. Wij waarderen uw betrokkenheid!  
Maandagochtend 25 september zijn voor de eerste keer dit schooljaar de tutorspelen 
met de leerlingen van groep 6. We spelen dan in groepjes gezelschapsspelletjes in de 

klas. Dit schooljaar hebben we ervoor gekozen om de spelletjes van school te gebruiken. 
De kinderen hoeven dus zelf geen spelletje mee te nemen.  
Dinsdag 26 september is ook weer de eerste keer dat de Plaat van de Maand wordt 

gekozen. De plaat die heeft gewonnen, blijft dan een maand in een lijst op de gang 
hangen.  

Donderdag 28 september is het meeneemdag. De kinderen mogen dan speelgoed van 
thuis meenemen. In de kring mogen de kinderen vertellen over het meegebrachte 
speelgoed en er daarna samen mee spelen. We willen u vragen om er op te letten dat de 

kinderen niet meer dan één ding meenemen en met betrekking tot de keuze van het 

ik en mijn vriendjes  
op school 



speelgoed rekening te houden met het volgende: "Speelgoed" zoals geweren, sabels e.d. 

of een exemplaar van iets elektronisch of elektrisch dat uit zichzelf "speelt", zijn niet 
geschikt om mee in de klas te spelen. De kinderen moeten er echt iets mee kunnen 

doen.  Ook „kwetsbaar‟ speelgoed of speelgoed met veel geluid is niet geschikt om mee 
te nemen.  

Het is niet de bedoeling dat de kinderen op andere dagen dan meeneemdag, speelgoed 
mee naar school nemen.  
Vrijdag 29 september start  het project Boekenmaatjes voor groep 2. Om de week zullen 

de kinderen van groep 7 op vrijdag, een prentenboek aan de leerlingen van groep 2, 
voorlezen. 
De klassenouders van onze groep zijn dit jaar Ida Kamp (moeder van Eva) en Ellen van 

Dongen (moeder van Mara en Luca).  
Denkt u nog even aan het installeren van de Parro app? 

Morgen loopt groep 2 de Junior Tocht om de Noord. Meer informatie hierover vindt u 
elders in deze nieuwsbrief.  
 

Met vriendelijke groet, juf Lisette en  juf Truus 
 
Feest in groep 1b-2b: 

 
Woensdagmorgen 27 september is het feest in 

groep 2. We vieren dan de verjaardag van juf 
Truus. Omdat we over het thema van de 

Kinderboekenweek werken wordt het een 
„spannend‟ feestje!! Als de kinderen het leuk 
vinden mogen ze deze ochtend verkleed op 

school komen. Bij een feest hoort ook wat 
lekkers en daarom hoeven de kinderen deze 

morgen geen fruit of drinken voor het fruit eten 
mee te nemen.  
 

Juf Truus 
 

Tocht om de Noord groep 2, 3 en 4 
 

Morgen, vrijdag 22 september, lopen we als school mee met de 

Junior Tocht om de Noord. Groep 2, 3 en 4 zal samen als groep 
de wandeltocht gaan maken. Heel fijn dat een tiental ouders zich 
heeft aangemeld voor de begeleiding. Alvast onze hartelijke 

dank daarvoor. Wij mogen al op tijd starten: we vertrekken om 
8.45 uur bij CBS Koning Willem Alexander. De kinderen worden 

vrijdagmorgen met de jas in de klas verwacht. Daar mogen ze 
het al klaargelegde schoolshirt aantrekken en nog even naar het 
toilet gaan. Wij wandelen gelijk om 8.30 uur naar de KWA. Wilt u 

denken aan goede schoenen? De tocht is een kleine 6 km en 
daar zijn goede schoenen wel noodzakelijk bij. Wilt u uw kind 
ook een rugtas meegeven? We krijgen iets te eten en te drinken 

mee voor onderweg en dat nemen de kinderen zelf mee in een 
rugtas. U hoeft geen extra fruit en drinken mee te geven. 

Het is niet bekend hoe lang we onderweg zullen zijn, wel zijn we 
gewoon weer om 12 uur op school. De weersverwachtingen 

lijken gunstig, we hopen op een prachtige wandeltocht! 

 
Hartelijke groet, juf Truus en juf Marian 
 



Nieuws uit groep 3-4 

 
We zitten inmiddels alweer in de derde week school en het ritme zit er al lekker in. In 

beide groepen zijn we flink aan het werk en hebben we inmiddels al flink wat geleerd. 
Groep 3 heeft al 6 woordjes met bijbehorende letters geleerd. We hebben ontdekt dat 
we met deze letters nog veel meer woorden kunnen maken en ook lezen. Bij elke nieuwe 

letter proberen we zoveel mogelijk nieuwe woordjes te maken. We hebben deze week 
kennis gemaakt met het programma “Zoem”. Leuke leesoefeningen die we op de iPad 
maken. Met rekenen hebben we geteld tot 10 en hebben we kennis gemaakt met het + 

en= teken. We maken zelfs al sommetjes tot 5. 
Groep 4 is in de taalles druk bezig geweest met het verschil tussen namen en woorden 

voor mensen en dieren. Dit was nog even goed nadenken, maar ze kunnen het 
onderscheid al steeds beter maken. Het eerste dictee komt eraan, aanstaande dinsdag 
26 september. De eerste woordpakketten zijn nog met een eenvoudige spelling 

afspraak: schrijf het woord zoals je het hoort. Daarbij natuurlijk wel belangrijk dat we 
geen letters vergeten. We oefenen extra op het nalezen van de woorden die we hebben 
opgeschreven. 

Met rekenen oefenen we met getalbegrip tot 50, doen we stappen naar het 
hoofdrekenen tot 20 en leren we klokkijken op de wijzerklok, maar ook al digitaal. We 

werken eerst alleen nog met de hele en de halve uren. 
Vanavond is er de informatie avond voor alle ouders van groep 3 en 4. We hopen u daar 
te mogen begroeten. Op deze avond zullen we een uitgebreidere toelichting geven op de 

lesstof van dit schooljaar voor beide groepen en zullen we informatie geven over het wel 
en wee in groep 3-4. We hopen u te mogen begroeten! 
Afgelopen woensdag hadden de kinderen na de kleine pauze les van juf Gea Kerkstra. 

Juf Marian start dit schooljaar met een studie voor I-coach en heeft hiervoor 6 
woensdagen studie. Om op tijd aanwezig te kunnen zijn, zal juf Gea op deze 

woensdagen de lessen overnemen na de kleine pauze. De eerstvolgende keer is in 
november. 
Volgende week dinsdag zal meester Harmen, onze muziekmeester van muziekschool 

Hunsingo zijn eerste bezoek weer aan de groep brengen. Meester Harmen geeft 15 
muzieklessen aan de kinderen in groep 3-4. We zijn erg blij dat het dit jaar ook weer 
mogelijk is om deze lessen te volgen. 

De afgelopen weken hebben we helaas een aantal lekkende bekers in de tassen gehad, 
waardoor meerdere tassen kletsnat uit de tassenbak kwamen. Wilt u denken om het 

goed sluiten van de bekers en er eventueel een plastic zakje omheen doen. Bekers 
mogen ook uit de tas op het aanrechtje in de klas worden gezet. Met name bekers met 
een snelle klik opening of een flipdop willen snel losgaan in de tas. Gelijk om 8.30 uur op 

het aanrecht, dan nemen de kinderen ze vanaf daar wel mee naar buiten. 
Door het invoeren van betalen voor plastic tassen, hebben wij op school geen voorraad 
meer. Op de dagen dat we spullen meegeven erg lastig, de fruittassen zijn te klein en 

alles komt verkreukeld thuis. We willen u daarom vragen om uw kind een grote plastic 
tas mee te geven naar school, voorzien van naam. Deze tas komt in een bak in de klas. 

Op het moment dat we iets moeten uitdelen, is er altijd een tas op school aanwezig. 
Thuis de plastic zak, na uitpakken, gelijk weer in de schooltas . Dan kan hij daar weer 
terug in de bak! 

Dan nog een verzoek van onze gymjuf Mignon: Bij de gymkleding van de kinderen zien 
we kinderen in lange broeken gymmen. In de warme zaal met actieve onderdelen is dit 
veel te warm aan. Voor de kinderen zijn het daarbij ook lastige strakke broeken om aan 

en uit te trekken, helemaal als je flink bezweet bent. Graag een kort sportbroekje met 
daarbij een t-shirtje.  Liever ook geen strakke topjes, Bij het hulpverlenen kan er geen 

shirtje worden vastgepakt. 
 
Hartelijke groet, juf Dorien en juf Marian 

 



Nieuws uit groep 5 en 6a 

 
De eerste weken zijn voorbij gevlogen en wat hebben we al een hoop gedaan! Zelfs de 

eerste toets is alweer geweest (dictee) en dat ging best goed! 
Inmiddels zijn we ook aardig aan elkaar gewend en worden de regels in de groep steeds 

duidelijker: waar moeten we ons aan houden, hoe gaan we met elkaar om, hoe spreken 
we elkaar aan, etc.etc. 
Komende vrijdag hebben we geen gym i.v.m. de Junior Tocht om de Noord.  

Onze groepen (5,6 en 7a) lopen een route van ong.6 km. en we starten om 11.15 uur 
vanaf de KWA-school. Als we terug zijn (rond 13.00 uur) gaan we samen eten in de klas, 

dus de kinderen komen tussen de middag niet thuis. Wilt u eten en drinken meegeven? 
De gymtijden voor onze groep zijn voor de vrijdagmorgen (vanaf 29/9) nog steeds niet 
helemaal duidelijk. We zijn nog in overleg met de andere scholen om tot een goede 

verdeling van de uren te komen. U hoort z.s.m. hoe het er uit gaat zien. 
Komende maandagavond hebben we een informatie-avond voor de bovenbouwgroepen. 

Begintijd is 19.30 uur en het rooster kunt u elders in deze nieuwsbrief vinden. 
Als laatste wil ik hier nog even noemen dat we vanaf groep 5 niet meer als groep naar 
de bibliotheek gaan. U kunt zelf met uw dochter/zoon gaan wanneer u wilt….. 

 
Juf Yardena en meester Freek 

 

Informatieavond groep 5-6a en 6b-7a 

Op maandag 25 september is de jaarlijkse ouderinformatieavond. Dit schooljaar is het 
alleen voor ouders. Tijdens deze avond wordt er informatie gegeven over het reilen en 
zeilen in onze groep. Hoe ziet de avond eruit: 

- 19.15 inloop school, koffie/thee 

- 19.30 1ste   ronde presentatie leerkracht 
- 20.15 Pauze met mogelijkheid voor inkijken lesmethodes/materialen in de 

gemeenschapsruimte  

- 20.30 2e ronde presentatie leerkracht (zelfde als de 1ste)  
- 21.15 einde van de avond 

Wij hopen u allen deze avond te mogen begroeten. Kunt u beiden niet, dan verwachten 
wij van tevoren een afmelding.  De Hand-out komt  in de week voor de informatieavond 
naar u toe, via de digitale weg. Vragen kunt u op de informatieavond stellen of via de 

mail doen. 
 
Nieuws uit groep 6b,7a 

 
De eerste 3 weken zitten er zo‟n beetje op. Het gaat leuk in de groep. De kinderen zijn 

aardig aan elkaar en aan de juffen gewend. Met KIVA hebben we een aantal keer 
gesproken en gewerkt over “groepsbinding”, “respect” en “wie wij zijn”. De komende 
weken gaan we de regels actief bij langs en zullen deze ook weer door de kinderen 

ondertekend worden. Ze komen dan in de klas te hangen en ook krijgen zij ze mee naar 
huis. Aanstaande maandag is de jaarlijkse informatieavond waar ik u van alles zal 

vertellen, uitleggen en u de juiste vragen kunt stellen. De hand-out komt voor die tijd 
via de mail naar u toe. Tot heden is er een afmelding, dus ga ik er van uit dat bijna 
iedereen komt.  Er wordt in de klas hard gewerkt. We zijn gestart met de nieuwe 

rekenmethode voor zover we kunnen. Het laatste werk- en lesmateriaal verwachten we 
binnenkort.  Het eerste dictee is gemaakt en juf is supertrots. Iedereen heeft zich goed 

ingezet en ik hoop dat we dit het schooljaar kunnen voortzetten. De eerste verjaardagen 
zijn gevierd, en de activiteiten gaan alweer beginnen. Morgen is de tocht om de Noord. 
Geweldig hoeveel ouders morgen met ons meelopen! U krijgt ook een route mee. U kunt 

verzamelen bij de KWA rond 11.10, zodat we om 11.15 uur kunnen vertrekken, of u 
loopt mee vanaf school. We gaan rond 10.55 uur richting de KWA lopen. Elke ouder en 



leerkracht moet een felgekleurd hesje dragen. Op school zijn een aantal hesjes, maar als 

u zelf eentje heeft, is dat heel fijn! De kinderen krijgen een schoolshirt aan. Aanstaande 
woensdag gaan de kinderen van groep 7 voor het eerst Kinderpostzegels verkopen. De 

pakketjes liggen al klaar voor de kinderen. Dinsdag krijgen zij uitleg op school hoe het in 
zijn werk gaat. Woensdag gaan de mapjes mee. Ze krijgen een week de tijd om te 

verkopen. Woensdag 4 oktober moeten de mapjes met ingevulde formulieren weer op 
school zijn, zodat ze direct opgestuurd kunnen worden naar de organisatie. Dan duurt 
het een aantal weken voordat ze de bestelde materialen op school krijgen, die ze bij de 

mensen weer kunnen afleveren. Op 4 oktober start de Kinderboekenweek. Het wordt een 
beetje eng en griezelig allemaal, zoals het er nu uitziet… Maar natuurlijk gaan we daar 

flink mee aan de slag, lezen, lézen en leuke opdrachten doen hoort er ook bij. In de 
vorige nieuwsbrief stond een stukje over Parro, een digitale informatiebron richting 
ouders. Ik heb alle ouders, van een aantal beide ouders, een uitnodiging gestuurd. We 

hebben nog niet van iedereen reactie. Als u dit niet kunt ontvangen, geeft u dit dan aan 
ons door.  

Nog even op een rijtje voor morgen: We vertrekken om 10.55 uur van school. De tocht 
is ongeveer 5.5 km met een aantal activiteiten en pauzes. De kinderen nemen een 
rugzak mee van huis. Zij krijgen op school een appel en 1 bolletje voor onderweg mee in 

hun rugzak en onderweg krijgen zij drinken en een ijsje. Voor de kleine pauze moeten zij 
gewoon zelf iets meenemen en voor middagpauze, die wat later is dan normaal, nemen 

zij ook zelf brood mee. Tostidag vervalt morgen. Alle kinderen blijven (kosteloos) op 
school eten.  
Wij wensen u alvast een fijn weekend, en tot maandag, 

 
Hartelijke groet, juf Dorien en juf Julia 

 
 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 5 oktober 2017 
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