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26 september 

MR 
 

29 september 
Leerlingen vrij. 

 
 

2 oktober/ 
3 oktober 

Presentaties 
danslessen. 

 
5 oktober 
Landelijke 
onderwijs 

staking 
basisonderwijs 

 
17 oktober 

Groepen  
3 t/m 6 

griezelverhalen. 

 

 

 
Nieuwe website in de lucht 
Vanaf maandag 25 september gaat onze nieuwe 
website de lucht in. Juf Madelon is druk bezig 
geweest samen met afdeling communicatie om 
de nieuwe website in te richten. De komende 
tijd zullen wij deze site steeds verder 
actualiseren. Wij hopen dat met deze nieuwe 
site wij u nog beter kunnen informeren. 

 

 
Vervangen bij ziekte 
Het komt voor dat zelfs een juf of meester zich ‘s 
morgens ziek moet melden. Op dit soort 
momenten proberen wij altijd een oplossing te 
vinden zodat de lessen voor de leerlingen door 
kunnen gaan. De leerkrachten hebben een 
programma voor het gehele jaar opgedeeld in 
blokken en weken. De leerkracht die de groep 
overneemt volgt dus het programma van de 
eigen leerkracht. Als de kinderen opgedeeld 
worden over andere groepen werken zij dus aan 
hun eigen programma. Vragen over hun lesstof 
kunnen zij dan stellen aan de leerkracht waar zij 
te gast zijn. Soms lukt het om een invaller vanuit 
de vervanging aan te vragen. Ook dan krijgen de 
kinderen hun eigen programma. Doordat er een 
te kort is aan leerkrachten zijn wij altijd weer 
opgelucht als het lukt om met elkaar de groep 
les te kunnen geven. Het gevaar schuilt dan wel 
in het feit dat andere collega’s extra belast 
worden en de leerlingen meerdere leerkrachten 
ontmoeten. Dit is ook één van de redenen 
waarom wij aan de noodrem trekken door te 
staken op 5 oktober. Wij hebben een passie voor 
ons vak en willen dit graag gezond en met veel 
plezier blijven doen. 
Wij zijn daarom ook opzoek naar ouders met 
een lesbevoegdheid voor het primair onderwijs 
die wij zouden kunnen benaderen voor 
vervanging bij afwezigheid van de leerkracht. 
 

 
MR 
Voor het nieuwe schooljaar is er plek 
in de MR voor de oudergeleding. 
Aanstaande dinsdagavond hebben 
wij MR.  
Mocht u interesse hebben om onze 
MR oudergeleding te komen 
versterken, maar eerst een keer 
sfeer willen proeven dan bent u van 
harte welkom. 
We starten om 19.30 uur op de 
Bosgouw. 

 

 

Dansen met dansdocent Daniel 
Sandu 
Wij zijn erg blij dat, net als vorig jaar, 
dansdocent Daniel Sandu danslessen 
gaat geven in alle groepen! Daniel 
komt volgde week om te oefenen 
met de kinderen. Ouders zijn van 
harte welkom om de presentaties 
van deze lessen bij te wonen in de 
gymzaal. 
 
De presentaties vinden plaats op 
maandag 2 oktober en dinsdag 3 
oktober. Over de tijden en de 
groepen die optreden krijgt u zo snel 
mogelijk bericht via Digiduif.  
 
 

 
Leesochtend 
Op woensdagochtend 4 oktober 
organiseert de leesconsulente van 
onze school een ochtend ter 
bevordering van lezen. De ochtend is  
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bedoeld voor ouders die vragen hebben of tips 
willen krijgen over de beste manieren om hun 
kinderen te helpen met lezen.  
Dit kan gaan om het bevorderen van het 
leesniveau of tempo, maar ook over het 
leesplezier. 
Vanaf 08.30 uur kunt u inlopen en van 09.00 uur 
tot 10.00 uur zal de leesconsulente u voorzien 
van informatie en tips. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorstelling kleutergroepen 
Donderdag 28 september gaan de kleuters naar 
de openingsvoorstelling van het festival Twee 
Turven Hoog 2017! 
Titel: EEN GAT IS MEESTAL ROND. 
Dat is meestal! Het weegt niks en heeft geen 
naam. Er is er altijd wel één, ergens, zomaar, 
zonder reden. In je sop, in de kaas en zelfs in de 
lucht. Als je een gat wilt aanraken, grijp je in het 
niets. 
Het wordt een reis in je fantasie. Zonder  
woorden, maar met de nodige goocheltrucs. 
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