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Website 
De nieuwe website is in de lucht! Neemt u ook een 
kijkje? 
 

 
Meer Muziek in de Klas 
Voor de vakantie heeft groep 5A geauditeerd voor een 
plek in het televisieprogramma Lang Leve de Muziek 
Show. Zij zijn geselecteerd en zijn zich nu (als groep 6A) 
druk aan het voorbereiden. Zo wordt er op vrijdag 6 
oktober een audio opname gemaakt van hun lied 
‘Lente’, en vervolgens een heuse videoclip! 
Per provincie mogen drie klassen door naar dit nieuwe 
familieprogramma, gepresenteerd door Buddy Vedder 
en Romy Monteiro. De uitzendingen starten 23 
september en zijn dan elke zaterdagavond rond de 
klok van 19.30 uur te zien op NPO Zapp. Uit elke show 
komt een winnaar. Deze twaalf winnaars krijgen de 
ultieme hoofdprijs: met de allergrootste schoolband 
(360 kinderen!) optreden voor Koningin Máxima 
tijdens Het Kerst Muziekgala 2017 op 14 december in 
Ahoy.  
De opname voor de televisieshow zal zijn op 
donderdag 19 oktober en de uitzending op zaterdag 9 
december. 
Wij wensen groep 6A én juf Nienke heel veel succes! 
 

 
 
 

 
De schoolfotograaf 
In tegenstelling tot eerdere 
jaren komt op vele verzoek de 
schoolfotograaf dit jaar aan het 
begin van het schooljaar. De 
datum is reeds vastgelegd op 
dinsdag 7 en donderdag 9 
november. Alle foto’s zullen op 
het hoofdgebouw genomen 
worden. De definitieve 
planning volgt later. 
 
 

Voorstelling 
Groep 5A en 5/6B zijn 
uitgenodigd voor de 
voorstelling ‘De vier 
Jaargetijden’ op 11 oktober. 
Een unieke gelegenheid om  
Angela Schijf in deze 
sprookjesachtige voorstelling 
mee te maken. De muziek ‘De 
Vier Jaargetijden’ van Vivaldi 
zal natuurlijk niet ontbreken. 
 
De kinderen gaan op de fiets 
naar de schouwburg in Almere. 
 

Kinderboekenweek boekenruil  
Heb je een leuk boek in je kast 
staan dat je niet meer leest? 
Ruil ‘m dan bij ons in voor een 
ander boek!  
Op woensdag 11 oktober 
organiseert de Ouderraad van 
12.00 uur tot 13.00 uur een 
boekenruilmiddag op de 
Bosgouw. Alle kinderen 
kunnen hun uitgelezen boeken 
ruilen voor een ander boek.  
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Kom je gezellig langs? Wij zorgen voor een hapje en 
een drankje. Graag je boek(en) van te voren (maandag, 
dinsdag of woensdag)inleveren bij juf Karin of juf 
Sylvia. Met de coupon die je van de juf krijgt kun je een 
boek uitzoeken tijdens de boekenruil. Lukt het niet om 
van te voren je boek in te leveren, dan mag dit ook nog 
op de dag zelf. 
 
 

Dansen met Daniel  
De afgelopen twee weken hebben de kinderen dansles 
gekregen van Daniel Sandu. De dansjes hebben we 
maandag en dinsdag voor publiek mogen presenteren.  
Het waren twee super leuke middagen!  
 
 
Diverse oproepen! 
 

Sjoelbak  
Wie heeft er een sjoelbak over? 
Voor onze overblijf zijn wij op zoek naar een sjoelbak. 
De oude sjoelbak is helaas gesneuveld in de strijd. 
Misschien heeft u nog een exemplaar en gebruikt u 
deze niet meer, dan horen wij dit graag. 
 

Spullen gezocht voor de groepen 7 en 8 
Voor ons nieuwe thema 'pruiken en revoluties' zijnij op 
zoek naar grote stukken stof om kleding van te maken. 

Ook zouden wij heel graag 
twee paspoppen (of zoiets) 
willen lenen, waar wij de 
gemaakte kleding op kunnen 
tentoonstellen. 
Ons thema start op maandag 9 
oktober en duurt tot vrijdag 3 
november. 
Heeft u bovenstaande 
spulletjes voor ons(te leen)? U 
kunt ze brengen bij de 
leerkrachten van groep 7 en 8. 
 

Sint en Piet 
De pepernoten liggen al weer 
in de winkel en dus is onze 
Ouderraad ook al druk bezig 
met de voorbereidingen voor 5 
december.  
De Sint die de afgelopen jaren 
bij ons op school langs kwam, 
is helaas dit schooljaar niet in 
staat om ons te bezoeken. We 
zijn dus op zoek naar een 
nieuwe Sint! 
Vindt u het leuk om bij ons op 
school Sint te spelen of kent u 
iemand die dit goed kan? Mail 
dan naar sylvia@drummie.net.  
Ook zijn we nog op zoek naar 
een aantal nieuwe pieten. Wilt 
u ons helpen of kent u iemand 
die kan helpen? We horen het 
graag via bovenstaand 
mailadres.  
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