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19 oktober 
Leerlingen 
middag vrij 

 
22 oktober -  
26 oktober 

Herfstvakantie 
 

19 november 
Studiedag: 

leerlingen vrij  
 

4 december 
Sinterklaasfeest 
Continurooster 

 
20 december 

Kerstdiner 
 

21 december 
Leerlingen 
middag vrij  

 
24 december - 

4 januari 
Kerstvakantie  

 
 

 
Sinterklaasfeest  
We weten dat het pas oktober is, maar toch beginnen 
we al graag even over het grote feest van Sinterklaas, 
zodat een ieder daar in de agenda rekening mee kan 
houden. 
Dit schooljaar zullen we de verjaardag van Sinterklaas 
vieren op dinsdag 4 december. We zullen die dag een 
continurooster draaien tot 14.00 uur.  
Wij kijken er nú al naar uit! 
 

 
Voorstelling groepen 3 en 4 
Dinsdag 16 oktober gaan de groepen 3 en 4 in het 
kader van de Kinderboekenweek naar een 
muziekvoorstelling in de Glasbak. Het thema is 
Vriendschap, wat prachtig aansluit bij het thema van 
de KinderBoekenWeek. 
We hopen op een mooie voorstelling! 
 

 
De verhalenverteller 
Ook in het teken van de KinderBoekenWeek kregen we 
bezoek van de verhalenverteller.  
De groepen 3 t/m 6 mochten vrijdagochtend luisteren 
naar een verhaal passend bij het thema ‘vriendschap’. 
De kinderen hebben ademloos zitten luisteren. 
 

 
Gymmen in de nieuwe 
gymzaal! 
De tijdelijke gymzaal op de 
Kimwierde zal vanaf komende 
week niet meer gebruikt 
worden. De gymlessen 
verplaatsen terug naar onze 
oude,  vertrouwde én 
vernieuwde gymzaal bij de 
Bosgouw.  
Eventuele veranderingen in 
gymtijden horen de leerlingen 
van hun eigen leerkracht.  
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Voorstellen Ouderraad (OR)  
Wij willen de OR wat meer bekendheid geven dit 
schooljaar en ook de leden van de OR aan iedereen 
voorstellen. Zo krijgen ouders ook een gezicht bij de 
mensen van de OR waar ze met vragen naar toe 
kunnen. In de komende 2 weken stellen we alle leden 
van de OR via Digiduif aan jullie voor;  
  

 
Mijn naam is Ellen Kenemans, ik ben de moeder van 
Thom uit groep 8a en ik ben al een flink aantal jaren lid 
van de OR. Daarnaast ben ik luizenmoeder en 
biebouder. Ik ben zelf werkzaam in het Flevoziekenhuis 
als verpleegkundige op verloskunde, waar ik een aantal 
van de huidige leerlingen geboren heb zien worden. 
Ik vind het leuk in de OR omdat we samen leuke 
dingen kunnen organiseren voor de kinderen van de 
school en hun ouders daarbij proberen te  betrekken 
(met meer of minder succes). Zonder ouderhulp kan de 
OR ook niet veel beginnen. 
Na dit schooljaar zwaai ik af als ouderraadslid omdat 
mijn kind dan overgaat naar de middelbare school.  

  
Mijn naam is Romy Koopman en ben dit jaar de 
voorzitter van de Ouderraad (OR) geworden. Ik ben 
sinds 3 jaar betrokken bij de OR en heb mee geholpen 
aan verschillende activiteiten binnen de school. Het 
leek mij leuk om wat meer betrokken te zijn bij de 
schoolse activiteiten en te kijken waar ik een positieve 
bijdrage kan leveren als hulpouder aan schoolse 
activiteiten. Op deze manier ben ik dan ook in de OR 
gekomen en we hopen ook dit jaar weer leuke 
activiteiten op de planning te zetten met elkaar.  
Zelf heb ik twee kinderen op school in groep 1/2 en  
groep 4 en ben ik in 2015 getrouwd met Klaas. We 
hopen volgend jaar wat dichterbij de school te gaan 
wonen in ons huis wat gebouwd wordt aan de 
Bosgouw.  

 
Hoi, mijn naam is Tessa Lap. 
Sinds mei ben ik lid van de 
Ouderraad. Dit schooljaar in 
de rol van secretaris. Met drie 
kinderen op school (één van 
zeven en een tweeling van vijf) 
vind ik het leuk om mij in te 
zetten voor gezelligheid en 
plezier voor de kinderen op 
school. Daarbij zie ik het als 
uitdaging om de communicatie 
rondom de activiteiten met 
alle betrokken partijen vlot en 
strak te laten verlopen. Naast 
een druk gezinsleven, 
kickboksen en op z’n tijd een 
gezellige borrel hier en daar, 
werk ik bij de Rechtbank 
Midden-Nederland als 
gerechtssecretaris. 
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