
Nieuwsbrief oktober 2022 

Beste ouders, 

Het nieuwe schooljaar is alweer een tijdje bezig en de kinderen en de juffen hebben de 

afgelopen weken gezorgd voor een fijne sfeer in de groep. In alle groepen werden er nieuwe 

regels en afspraken gemaakt en leerden de kinderen en de juffen elkaar weer beter kennen. 

Herfstvakantie                 In de week van 17 t/m 21 oktober zijn alle kinderen vrij.   

 
 

Stabilo 

De kinderen in groep 4 t/m 8 hebben van school een Stabilo-pen gekregen. Deze pen zorgt 

voor een betere pengreep en helpt kinderen netter te schrijven. Iedereen krijgt de Stabilo 

maar één keer. Als deze kwijt is of kapot is, krijgen ze van school geen nieuw pen! 

Kinderboekenweek 

Op 6 oktober start de kinderboeken met het thema 'Gi-Ga-Groen'. Lezen is heel belangrijk 

en tijdens de kinderboekenweek zullen we op school nóg meer aandacht aan lezen 

besteden. In de bibliotheek zijn ook leuke activiteiten te beleven, waar kinderen gratis aan  

mogen deelnemen. 

Ouderkamer en inloop groep 1/2 

Juf Martha zit iedere week op dinsdag in de Ouderkamer! Hier kunt u als ouder komen om 

te praten over school, u leert hoe u uw kind kunt helpen bij huiswerk en de ouders leren de 

woorden van Logo3000.  Ouders van groep 1 en 2 mogen met hun kind de klas in en een 

meekijken.  Bent u ook geïnteresseerd dan kunt u dit aangeven bij de juf van uw kind! 

  

Schoolapp 

Er zijn nog steeds ouders die niet bij ons zijn geweest voor de schoolapp. Als u niet op de 

schoolapp zit mist u informatie. Er zullen binnenkort geen briefjes meer mee naar huis gaan. 

Alles gaat dan via de app.  Zit u nog niet op de app kom dan even langs school, dan helpen 

wij u verder. 

 

Bijlage 

Informatiebrief van de GGD (Jeugdverpleegkundige), MWC (Maatschappelijk werk) en de 

Leerplicht. 


