
    
  

 

 
Agenda: 
 

OKTOBER 
23 t/m 27: Herfstvakantie 

30: Studiedag team – alle leerlingen vrij 
31: Luizenpluis 
 

NOVEMBER 

01: Informatieavond groep 7b-8 
09: Sint Maarten op school 

14: Jaarvergadering Oudervereniging 
14: Extra schoonmaakavond 
16: Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 8 

20: Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 8 
22: Doe-morgen Sinterklaas 

 
Van de directie: 
 

Nieuwe school    
 

     verdieping 

                  
begane grond       verdieping 

Vandaag vindt de sleuteloverdracht plaats van het nieuwe schoolgebouw in Uithuizen. De 
aannemer heeft de werkzaamheden afgerond en met de overdracht naar de gemeente is 
deze  juridisch verantwoordelijk voor het nieuwe gebouw. De besturen en de directies 

van de drie scholen waaronder ook het bestuur van „de Schelp‟ is in overleg met de 
gemeente over de verder te maken afspraken, waaronder ook de verhuizing naar het 

nieuwsbrief 
Uithuizen,     19 oktober 2017 
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nieuwe gebouw. De verwachting is dat dit niet eerder dan tijdens de voorjaarsvakantie  

plaats zal gaan vinden. 
 

Momenteel is het team bezig om het meubilair uit te zoeken. Welke stoelen, tafels en 
kasten hebben we nodig en zijn geschikt voor dit gebouw.  

 
 
Extra schoonmaakavond 

 
Dinsdag 14  november staat er weer een extra schoonmaakavond gepland van 19.30 tot 

ongeveer 21.30 uur. Deze avond willen we graag een beroep doen op de ouders / 
verzorgers van:  
 

Josca Baar, Rianne Bos, BenneGeert Boswijk, Jan-Niek Bos, Lindsay Drost, Stefan Kok, 

Jenthe Koopmans, Daphne Slager, Tobian Stamkot, Veerle Baas, Nick Bodewes, Lisanne 
Bolt, William Hielkema, Chrisje Holsteijn, Mathijs Berghuis, Nienke Bouman, Malik Garba 

Chaibou Maiga, Lieke Modderman, Bradley Heidstra, Isabel Bennink, Koen Berendsen, 
Annelie Geertsema 
 

Deze avond zelf graag een emmer en een schoonmaakdoekje meenemen. 
Als de datum u niet past, probeer dan onderling te ruilen en geef dit door aan Julisa 

Beaumont. Telefoon: 06-27006446 

Wij rekenen op uw medewerking! 

De oudervereniging 

Van de Oudervereniging 

De jaarvergadering van de Oudervereniging is 3 oktober niet doorgegaan,  omdat we 2 
gastsprekers  bedacht hadden die iets zouden kunnen vertellen over de iPads en de 

Nieuwe School. Helaas is er over beide nog te veel onduidelijk, zodat het niet mogelijk  
bleek om dit door te kunnen zetten. We hebben daarom besloten om de 

jaarvergadering, zonder gastsprekers, te houden voor de schoonmaakavond aan op 14 
november. Deze avond begint om 19u. Een uitnodiging volgt nog, maar noteert u het 
vast in uw agenda! 

Tevens heeft er een bestuurswisseling plaats gevonden, zodat het bestuur er als volgt 
uitziet: 
 

Voorzitter:  Julisa Beaumont  
Vice-voorzitter: Monique Gerdez 

Secretaris:  Sanne Kamminga 
Penningmeester: Heidi Oosterhof 
Lid:   Anita Molema 

Lid:   Fabiola Brachwitz 
Lid:   Liesbeth Roebroek 
Lid:   Teresia  Schreuder 

Afgevaardigde team: Lisette Visscher 

 

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: 

 
Viertafel 

Na de herfstvakantie staat de vier-tafel in het teken van Allerzielen, 
ingericht voor iedereen, die er een herinnering of een kaarsje, 
kruisje of een foto neer kan leggen om het een persoonlijke sfeer te 

geven. Als de kinderen het fijn vinden mogen ze zelf een (kleine) 
foto meenemen van iemand die ze willen herdenken. Deze foto‟s 

plaatsen we dan tot en met vrijdag 3 november op de viertafel.  
Allerzielen is een viering, waarbij we stilstaan bij de mensen van wie wij houden of die 
we goed gekend hebben en die we moeten missen, omdat ze zijn overleden. 

Het is belangrijk om stil te staan bij het leven, maar ook bij de dood.  
We hebben allemaal wel een keer te maken gehad met het overlijden van een dierbare. 
 

Trefwoord 

 

In het derde project van Trefwoord werken we in de week vóór en de twee weken na de 
herfstvakantie rond het thema “Helden”. 
 

Superman en Supervrouw, ze spreken tot de 
verbeelding. Ze kunnen dingen die gewone 

mensen niet kunnen en ze durven wat 
niemand anders durft. Elke „draak‟ kunnen ze 
verslaan. 

Helden zijn er altijd al geweest en zullen er 
ook altijd zijn.  

 
Ook in de Bijbel komen we ze tegen. In de 
midden- en bovenbouw leren de kinderen 

Jozua als held kennen. Hij is de opvolger van 
Mozes. Met veel lef 

en moed neemt hij de leiding op zich om het joodse volk het 
Beloofde Land binnen te leiden. Een gebied vol gevaren en 
bedreigingen. En hoewel er soms stevig gevochten wordt in 

deze bijbelverhalen is de boodschap duidelijk: de toekomst 
win je niet met spierballen maar met vertrouwen en geloof. 

Jozua is een heel menselijke held: hij twijfelt en durft bang te 
zijn. Een held die gewoon en tegelijk heel bijzonder is. Die 
spanning herkennen kinderen ook bij zichzelf. 

Kinderen in de onderbouw horen verhalen over de held 
Gideon. 

 
In deze tijd vieren katholieken op 1 november hún „heldenfeest‟. Dan 
is het Allerheiligen en dan denken we aan allen die „heiligen‟ voor 

ons zijn: mensen die op een bijzondere manier hebben laten zien 
wat écht belangrijk is in de ogen van God en de mensen. Bij Sint 

Maarten wordt duidelijk dat je eerder een held bent als je je mantel 
deelt, dan wanneer je je zwaard voor het gevecht gebruikt. Vrijdag 

voor zijn naamdag op 11 november horen de kinderen over de 
heilige Martinus, beter bekend als Sint Maarten. Daarnaast brengen 
katholieken op 2 november op Allerzielen persoonlijk eer aan de 

mensen uit hun eigen kring die gestorven zijn, om ze als hun held of 
heilige nooit te vergeten.  

De kinderen ontdekken dat ze niet de held hoeven te spelen, en dat niet iedere waaghals 
een „hero‟ is. Ze leren aan de hand van voorbeeldfiguren uit de geschiedenis en in hun 

Ik vecht met elke krokodil. 
Ik lust die beesten rauw. 

Maar als mijn knie  
een beetje bloedt, 
dan val ik bijna flauw. 

 
Ik draag een masker en een cape. 

Ik ben een kei in knokken. 
Maar... wie de schoen past...  
trekt hem uit. 

Ik ben een held... op sokken. 
 



eigen leefwereld dat helden en heiligen ons inspireren omdat ze lef tonen, hun inzet en 

geloof tonen en geloven in zichzelf en anderen.  
Hier ligt ook een mooie rol voor ons als opvoeders.  

 
 
Nieuws van de MR 

  
Afgelopen dinsdag 16 oktober heeft de MR haar eerste vergadering van dit schooljaar 

gehouden. De volgende punten zijn aan de orde gekomen. 
Hernieuwde bevoegdheden van de MR (ouder- en personeelsgeleding). Hierover hebben 
we vrij recent info ontvangen wat we tot ons gaan nemen. 

Tevens hebben we het schooljaarplan van de Schelp ontvangen. We hebben ons al 
behoorlijk ingelezen 
Er is een vacature binnen de oudergeleding van de GMR (overkoepelende MR van 

Primenius). Kandidaten hiervoor kunnen zich bij ons of de schooldirectie melden. 
Dinsdag 17 oktober hebben we een bezoek gebracht aan onze nieuwe school. Enerzijds 

om wat indrukken op te doen en ook voor het passen en meten van het (nieuwe) 
meubilair. Het is een prachtig gebouw waar we onze eigen „Schelp-sfeer‟ in zullen gaan 
creëren. 

We hebben een lange tijd gesproken over de nieuwe school, hierdoor hebben we een 
aantal punten doorgeschoven naar de volgende vergadering. De volgende keer zal het 
jaarverslag en het vergaderrooster o.a. besproken worden. 

Ook binnen de MR zijn er wat „personele wijzigingen‟. Sylvian heeft besloten haar functie 
per direct neer te leggen maar heeft in het verlengde daarvan gezocht naar een 

(tijdelijke) vervanger zodat de MR op volle sterkte blijft. Deze is gevonden in de persoon 
van Jack Bos. We zullen binnenkort het officiële traject van aan- en aftreding hiervoor 
starten. We zullen u hierover nader berichten. 

De volgende vergadering is 27 november. Wij staan open voor uw inbreng voor deze 
vergadering. 
  

Namens de MR, Peter Gerdez 
 

Nieuws uit groep 1-2a 
 
Vorige week was de laatste week van de 

Kinderboekenweek met als thema Gruwelijk eng. 
We werkten deze week over monsters. We 
begonnen met Dit is een boek vol met monsters. 

Omdat het boek zo spannend was, konden we op 
elk moment stoppen en het boek dichtdoen. Maar 

er zitten hele dappere kinderen in groep 1-2a, 
dus we hebben het hele boek uitgelezen! Er zijn 
ook enge monsters getekend met 1, 2 of 3 ogen. 

Groep 1 heeft monsters geknutseld met papier en 
daarna opgesloten.  
De letter die centraal stond tijdens dit thema was 

de t van toveren. De lettermuur werd heel mooi 
gevuld met allemaal dingen die met de t 

beginnen. Tikkertje, trampoline, tekenen en 
Thijmen pasten niet in de lettermuur, dus daar 
heeft juf foto‟s van gemaakt. De t is ook van taart en thee. Daarom hebben we het 

thema afgesloten door donderdag samen 2 taarten te bakken. Iedereen heeft 
meegeholpen met appeltjes in stukjes snijden en vormpjes van deeg uit te steken: t‟s en 
twee‟s om de bovenkanten van de taarten mee te versieren. ‟s Middags hebben we de 

taart opgegeten met een kopje thee. Omdat alle kinderen deze week zo dapper 



doorstaan hebben, kreeg iedereen donderdag een dapperheidsdiploma.  

Vanaf deze week is het herfst in 
de klas. Maandag was er een 

pakketje voor Pompom. Er zat 
een brief in van zijn oma. Zij had 
een warme sjaal voor hem 

gemaakt! Er zijn al herfstbomen 
geschilderd en blaadjes gekleurd. 
Groep 2 heeft mooie 

spinnenwebben gemaakt. Er zijn 
al veel herfstspullen meegenomen 

naar school: een pompoen, 
kalebas, eikels, kastanjes, blaadjes, dennenappel, etc. Erg leuk! De letter die dit thema 
centraal staat is de n van noot. Ook na de herfstvakantie gaan we verder met thema 

herfst. We zullen dan lampionnen gaan maken voor Sint Maarten. Ik wil iedereen een 
hele fijne herfstvakantie toewensen!  
 

Met vriendelijke groet, juf Wilga 
 

Nieuws uit groep 1b-2b 
 
Afgelopen maandag werd er op school een 

pakketje voor Pompom bezorgd. De kinderen en 
Pompom waren heel nieuwsgierig, wat zou er in 
zitten? Het bleek een mooi gebreide sjaal voor 

Pompom te zijn. In een brief lazen we dat zijn 
oma die voor hem had gemaakt omdat de herfst 

is begonnen.  En in de herfst wordt het kouder, 
dus dragen we andere kleren dan in de zomer. 
Het verhaal dat bij dit thema hoort heet: 

Ritseldans en notentaart. De vrienden van Beer 
(Vos, Ree en Uil) bedenken een plannetje om 
Beer te laten zien dat de herfst heel leuk kan 

zijn. Ze dansen de ritseldans, doen een wedstrijd 
vruchten en noten zoeken en Beer bakt op het 

einde van het verhaal een heerlijke taart voor 
zijn vrienden. Wij merken dat de kinderen de 
herfst ook heel leuk vinden, kastanjes en eikels zoeken of met de gevallen bladeren 

spelen. De afgelopen week hebben we dankzij het mooie nazomerweer nog lekker buiten 
kunnen spelen. We zagen de kinderen de „ritseldans‟ nadoen en kijken wat er gebeurt 
als je heel veel bladeren tegelijk omhoog gooit.. 

Op de lettertafel staat de n van noot centraal. We hebben samen al woorden bedacht die 
met deze letter beginnen en het zou leuk zijn als de kinderen ook van thuis iets 

meenemen dat met de letter n begint.  
We doen allerlei reken- en taalactiviteiten die in het teken staan van herfst; tellen en 
vergelijken, versjes, liedjes en rijmen. In de zandtafel wordt gespeeld met kabouters en 

in de „herfst‟ huishoek zien we kabouter Spillebeen wiebelen op een paddenstoel en 
kinderen die herfstsoep maken. Tijdens het werken in de weektaak, kleien de kinderen 
van groep 2  spinnen op kleikaarten en tellen ze evenveel kabouters als stippen op de 

paddenstoel.  De kinderen van groep 1 hebben een spin in een spinnenweb gemaakt en 
een slak geknipt en geplakt.  

We gaan ook aan de slag met het maken van de lampionnen voor Sint Maarten. Het 
worden vrolijk gekleurde uiltjes. Na de herfstvakantie horen we ook het verhaal van Sint 
Maarten en oefenen we Sint Maartenliedjes. Wilt u uw kind een led-theelichtje meegeven 

naar school, dan kunnen we ook lampjes in de lampionnen laten branden.  

een sjaal voor Pompom 



Na de herfstvakantie besteden we 

ook aandacht aan Allerzielen. We 
denken dan aan mensen die er niet 

meer zijn. De kinderen die dat willen 
mogen een kaartje tekenen voor een 
voor hen speciaal persoon die zij 

missen.  We steken kaarsjes aan en 
doen de kaartjes in een speciaal 
daarvoor bestemd doosje op de vier-

tafel.  
Iedere vrijdag werkt groep 2 met 

KiVa. In het eerste thema leren we 
over elkaar. Wie ben je, wat doe je 
graag, heb je ook een huisdier? Of: 

leg je hand op de schouder van een kind dat goed is in… voetballen, kleuren, bouwen 
etc. Door middel van dit soort vragen leren we elkaar beter kennen, ontdekken we dat 
er verschillen maar ook veel overeenkomsten zijn. We merken dat de kinderen deze 

activiteiten heel serieus uitvoeren en dat het steeds beter lukt  om gericht en positief te 
reageren. Op zichzelf, maar ook op elkaar. Heel knap! 

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook het rooster voor de voortgangsgesprekken op 
donderdag 16 en maandag 20 november. Wij vragen u, als de datum of tijd niet 
uitkomt, zelf met andere ouders te ruilen. De lijsten hangen in de gangen. Wilt u een 

eventuele wijziging ook aan ons doorgeven? 
Wij wensen iedereen een fijne herfstvakantie, met een extra dagje vrij op maandag 30 

oktober. Het team heeft dan een studiedag.  Dinsdag 31 oktober is er weer luizenpluis. 
 
Met vriendelijke groet, juf Lisette en  juf Truus 

 
Nieuws uit groep 3-4 

 
De Kinderboekenweek is helaas weer voorbij. We hebben in de groep genoten van 
diverse spannende verhalen over enge dieren en rare monsters. Gelukkig wisten we dat 

het maar een verhaal was en waren sommige monsters stiekem ook wel grappig. Voor 
de les creatief hebben we vleermuizen geknutseld. Dit lijken enge dieren, maar ook daar 
hebben we over geleerd dat zij eigenlijk niet eng, maar juist heel nuttig zijn. Ze drinken 

niet ons bloed, maar eten de mugjes en vliegjes die ons willen prikken. 
Groep 3 heeft deze eerste periode flink gewerkt en de kinderen kennen ondertussen al 

13 letters. Met deze letters kunnen we al heel veel woorden en zelfs verhaaltjes lezen. 
Blijft u in de vakantie ook goed oefenen met het lezen? Lezen moet onderhouden 
worden, anders zakken de geleerde letters zo weer weg. 

We hebben vlak voor de vakantie kern 2 kunnen afronden en starten na de vakantie 
alweer met kern 3. Na de vakantie komt hierover de informatiebrief met een nieuw 
pakketje leesbladen. 

Groep 4 heeft een druk weekje met een dictee, een taaltoets en 2 rekentoetsen. Wat zijn 
het harde werkers en wat doen ze het knap! 

 
 
 

 
 
 

 
 

Na de vakantie gaan we aan het werk met de lampionnen. De kinderen hebben allemaal 
al een lampion gekozen. Dit jaar maken we een vos. Er kon uit 3 verschillende vosjes 

 
 
 
 
 
Cijfers en  
aantallen  
bij elkaar  
zoeken en   
Pompom helpt  
mee.. 



worden gekozen. We willen op woensdag 1 november van 11.00 uur tot 12.15 uur en 

vrijdag 3 november van 10.30 uur tot 12.00 uur  gaan knutselen. Een paar extra handen 
zijn erg welkom. Zijn er ouders die op 1 van deze dagen willen helpen? U mag dit 

doorgeven aan juf Marian. 
Dan willen wij iedereen een hele fijne herfstvakantie wensen. Lekker met een extra dag, 
omdat we maandag 30 oktober een studiedag hebben. 

 
Hartelijke groeten, juf Dorien en juf Marian 
 

Nieuws uit groep 5 en 6a 
 

Lekker.........een weekje herfstvakantie!! We hebben in de afgelopen periode heel veel 
gedaan en mogen nu lekker even genieten van een weekje vrij!  
Voor degenen die nog weg gaan: veel plezier, maar dat geldt natuurlijk ook voor 

degenen die niet op vakantie gaan. 
Wat is er dan zoal gebeurd in de laatste weken? Vorige week stond in het teken van de 
Kinderboekenweek: we hebben ons bezig 

gehouden met het maken van gruwelijk enge 
tekeningen en het lezen van gruwelijk enge 

boeken! Nou ja, zo eng was het nou ook weer 
niet…. 
Verder hebben we de eerste toetsen gemaakt 

voor geschiedenis en aardrijkskunde en dat 
ging best wel goed! Ook de eerste dictees 
leverden niet echt moeilijkheden op. Iedereen 

heeft er goed z‟n best op gedaan, prima dus. 
En ook de eerste spreekbeurten zijn geweest 

met leuke onderwerpen! 
 
Juf Yardena en meester Freek 

 
Nieuws uit groep 6b,7a 
 

“Gruwelijk eng!”, het thema van de Kinderboekenweek was weer geslaagd. Eerst de 
mummie begroeten bij het binnenkomen van de klas. Verschillende spannende boeken 

konden de kinderen lezen. Ook werd er gewerkt met hun favoriete (spannende) 
kinderboek. Ze maakten een driedimensionale collage van hun boek. Ze zijn erg leuk 
geworden, creativiteit op verschillende manieren,  heel gevarieerd en hangen in de klas. 

In deze laatste week was ook de voorleesronde van groep 7 en 8. Groep 7b kwam bij 
ons in de klas. 3 leerlingen van 7b en 6 leerlingen van 7a lazen allemaal een stukje voor 

uit hun zelf gekozen boek. Ze deden het prachtig en ook de andere kinderen luisterden 
naar alle verhaalstukjes. Iedereen mocht 2 namen opschrijven  wie zij de beste vonden. 

De 2 kinderen met de meeste stemmen zijn door naar de Schelpfinale. Het was een erg 
spannend moment, want het scheelde maar 1 stem tussen de 2e en 3e plek. De 2 
winnaressen van groep 7 zijn uiteindelijk geworden, Daphne en Mirthe.  Zij 

vertegenwoordigen groep 7, tegen 2 andere sterke meiden in groep 8, Josca en Isa,  
tijdens de  Schelpfinale op maandagmiddag 13 november. We zijn benieuwd… Groep 6 

heeft de eerste aardrijkskundetoets achter de rug.  Een toets waar ze hard voor moesten 
werken en oefenen. Het tweede thema is gestart en Groningen staat op de kaart gezet. 
Onze eigen prachtige provincie waar ik enthousiast over vertel, u ook? Groep 7 gaat een 

stapje verder. Zij werken over de stad van de liefde “Le Paris „, en moeten een aantal 
steden, wateren en gebieden in Frankrijk kennen. Er wordt hard gewerkt tijdens de 

rekenlessen. De nieuwe methode wordt goed ingezet. Het domein Meten is bij beide 
groepen deze week afgerond. Met groep 7 zijn we gestart met het domein Breuken. Het 
was even weer opfrissen, maar hebberig zijn ze niet, want delen kunnen ze wel! Groep 6 



start na de vakantie met het domein “vermenigvuldigen en delen”  met tientallen en 

honderdtallen, en delen met rest.  De donkere avonden zijn er alweer en het duurt niet 
lang meer voor ze met een lichtje op pad mogen. Ik hoor de eerste loopafspraken alweer 

voorbij komen. Morgen starten de kinderen met het maken van de lampion. U bent als 
ouder welkom om te komen helpen. We beginnen rond 13.50 uur. In de klas heb ik met 

de kinderen hele fijne gesprekken over  Kiva onderwerpen.  We voeren gesprekken, 
doen oefeningen en proberen voor elk kind een fijne en veilige plek in de klas te creëren. 
We hebben dinsdag het woordje respect goed uitgewerkt. Wat houdt het in, hoe kun je 

het tonen en wat past bij welke relatie van mensen? De kinderen hebben afgelopen 

week opnieuw een Kiva-enquête ingevuld. Twee keer per schooljaar doen zij dit in de 

midden- en bovenbouw. Wat gaat er fijn, met wie hebben ze het fijn en wat zou nog 
kunnen en moeten verbeteren? Daar kunnen we weer mee verder als groep en 
leerkrachten.   Op dinsdag 31 oktober zien wij de kinderen weer op school. Zij hebben 

een dagje langer vakantie en wij gaan met alle juffen en meesters op maandag 30 
oktober aan de slag op school. Deze dinsdag is er ook luizencontrole. Wij wensen u allen 

een heel fijn weekend, en een hele  gezellige, herfstachtige vakantie toe!  
 
Hartelijke groet, juf Dorien en juf Julia  

 

Nieuws uit groep 7b en 8 
 
Met ontzettend veel plezier is juf Jeltje weer begonnen, na bijna drie weken afwezigheid 

i.v.m. ziekte. Fijn weer met alle collega´s, leuk om u als ouders te treffen, en helemaal 
in haar sas in de klas! Alle leerkrachten, die de groepen aardrijkskunde, geschiedenis of 
natuur geven, zijn het er ook over eens dat de kinderen het met ons heel erg goed doen 

tijdens de leswisselingen. Ze genieten van het feit dat de gesplitste groep samen les 
krijgt en vinden het ook leuk om de lessen van verschillende leerkrachten te krijgen. 
Heel positief vinden we dat! De eerste toetsen zijn nu ook afgenomen en we zijn 

bijzonder trots op de leer- en werkhouding van de kinderen.  
In de groep 8 is vorige week een begin gemaakt met de eerste spreekbeurten. Dit doen 

we in deze groep altijd vrij snel, zodat we rond maart-april volop bezig kunnen met de 
voorbereidingen voor de eindmusical. Dat duurt nog even, maar als het aan de meeste 
kinderen lag…Maar ondertussen is er ook genoeg te genieten tijdens de presentaties van 

de kinderen nu. Wat bereiden ze zich goed voor, brengen ze hun informatie goed over 
en wat wordt er dan weer een hoop geleerd. Door ons allemaal. Ontzettend knap! 
Vorige week heeft juf Jeltje een extra mail gestuurd. Een aantal ouders is al uitgenodigd 

voor een extra gesprek, ook al komt het voortgangsgesprek van november er ook al 
aan.  

Toch fijn om voor die tijd in een enkel geval even alvast al te kunnen kennismaken. Ook 
heeft u kunnen lezen dat de informatieavond woensdag 1 november is. Het 



aanvangstijdstip wijzigen we van 19.30 naar 20.00 uur. Het zal rond 21.30 uur 

afgelopen zijn. We verwachten een afmelding, wanneer u niet aanwezig kunt zijn. Graag 
tot dan! 

Bij ons in de groep zijn Josca en Isa door naar de schoolfinale van de voorleeswedstrijd. 
Daar komen uit groep 7 Daphne en Mirthe bij. We wensen alle meiden veel succes en 
plezier! De finale wordt gehouden op 13 november.  

U ontvangt bij deze nieuwsbrief de lijst van de voortgangsgesprekken. Wilt u een andere 
dag of tijdstip, dan vragen we u om dit onderling te 
ruilen. Geeft u het dan aan ons door?  

En dan is het bijna tijd voor de verdiende 
herfstvakantie. Op vakantie, vliegen, logeren, 

weekend weg, uitslapen, gamen, naar de stad, bij 
elkaar spelen, muziekkamp, ponykamp, bioscoop… 
we horen het allemaal voorbij komen. Geniet 

allemaal en tot dinsdag 31 oktober, want maandag 
30 oktober zijn de kinderen vrij vanwege een 
studiedag. 

 
Hartelijke groet, 

juf Jeltje en juf Yardena 
 
 

 
 

 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 9 november 2017 
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