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Kijkavond project
Donderdag 17 oktober bent u van harte welkom op de kijkavond van het project. Het thema van de
Kinderboekenweek is ‘klaar voor de start’. Elke groep heeft daar zijn eigen invulling aan gegeven. De
kinderen hebben mooie werkstukken gemaakt. De school is geopend van 18.30 uur – 20.00 uur.
Uiteraard staat de koffie voor u klaar!
Overlijden van juf Jeannet de Nooij
We ontvingen het trieste bericht dat juf Jeannet de Nooij is overleden. Juf Jeannet heeft meerdere
keren ingevallen op school in verschillende groepen. Ze kreeg een hersenbloeding en is na een kort
ziekbed overleden. Als school hebben we ons medeleven aan de familie betuigd.
‘Verplichte’ 10 minuten gesprekken
Op maandag 4 en donderdag 11 november wordt u uitgenodigd voor de 10 minuten gesprekken. U
krijgt datum en tijd van ons binnenkort door. Mocht u dit niet uitkomen, dan kunt u dit zelf
veranderen. Tegenover de hoofdingang hangen de overzichtslijsten. Vergeet u niet om aan de
leerkracht door te geven als u het een en ander omruilt? Mochten de tijdstippen u niet uitkomen,
dan kunt u, in overleg met de leerkracht, een andere dag afspreken. We vinden het belangrijk om alle
ouders te spreken!
Herfstvakantie!
Van 21 oktober t/m 27 oktober zijn de leerlingen vrij i.v.m. de herfstvakantie. We wensen iedereen
een goede vakantie toe!
Vervanging groep 6
Juf Marijke zal na de kerstvakantie met zwangerschapsverlof gaan. Er is een vervanger geregeld voor
haar. Juf Marinda Spoelstra zal op maandag, dinsdag en woensdag lesgeven aan groep 6. Uiteraard
zal ze in de weken voorafgaand aan het verlof een kijkje komen nemen in de klas, zodat ze bekend is
met de leerlingen.

Vervanging groep 2
Ook juf Moniek gaat na de kerstvakantie met verlof. In overleg met juf Astrid is besloten dat juf
Astrid een dag extra gaat werken. Zij zal vanaf januari op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdagochtend groep 2 gaan doen. Dit betekent dat er op woensdag een vervanger gaat komen. U
hoort hier binnenkort meer over.
Ook is juf Moniek intern begeleider van groep 1 en 2. Deze taak wordt overgenomen door juf
Elskelien.
Vervanging groep 3
Juf Charon zal medio februari met verlof gaan. Juf Elskelien zal een groot gedeelte van dit verlof gaan
vervangen. Op donderdagmiddag doet juf Elskelien de leerlingenzorg voor groep 1 en 2. Vandaar dat
op deze middag een vervanger in groep 3 gaat komen. U hoort hier binnenkort meer over.
Verjaardagen
In de maand november zijn de volgende leerlingen jarig:
5 november
6 november
8 november
8 november
9 november
9 november
11 november
13 november
13 november
17 november
18 november
19 november
19 november
23 november
25 november
25 november
27 november
28 november
30 november

Lucas van Santen
Julia van der Loo
Jasper Vlieg
Simone Seyerlin
Alex Kluitenberg
Rowan Bouw
Yoran Westerink
Laura Rozendal
Tijmen Bronkhorst
Nick Petersen
Vincent Helling
Celeste Seyerlin
Nienke de Rooij
Charlotte Hamberg
Indy van Uxem
Rachel Jansen
Rein van der Pols
Finn plat
Aldo ter Mors

groep 7
groep 5
groep 3
groep 6
groep 3
groep 8
groep 8
groep 8
groep 6
groep 7
groep 3
groep 8
groep 4
groep 3
groep 2
groep 2
groep 5
groep 2
groep 2

Iedereen van harte gefeliciteerd!
Belangrijke data
17 okt.
kijkavond project van 18.30 uur – 20.00 uur
21 t/m 25 okt. herfstvakantie
4 nov.
gebedsgroep om 13.15 uur in de personeelskamer
4 nov.
‘verplichte’ 10 minuten gesprekken (middag en avond)
7 nov.
‘verplichte’ 10 minuten gesprekken (middag)
29 nov.
schaatsen groep 8 13.00-14.00 uur
5 dec.
sinterklaas
18 dec.
kerstviering
20 dec.
schaatsen op de markt. gr 4-5: 10-11 uur, gr 6-7: 13.00-14.00 uur
21 dec-5 jan. Kerstvakantie
6 jan.
Weer naar school: 8.30 uur
Een hartelijke groet, mede namens het team,

Roelien van Zuthem

