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Schoolbieb 

JIHAAAA, de schoolbieb is weer open! Hier zijn we echt ontzettend blij mee!!! 

Geeft u uw kind wel een stevige tas mee, zodat de boeken niet beschadigd 

raken? Alvast bedankt! 

In de Nieuwsflitsen zal te zien zijn wanneer de bieb dit schooljaar open is. 

Houd dit goed in de gaten en zorg ervoor dat uw kind de boeken meeneemt 

naar school 😊 

 

De dagen dat de schoolbieb open is de komende weken: 

Woensdag 30 september 2020 

Woensdag 14 oktober 2020 

Woensdag 4 november 2020 

 

LEZEN IS EEN FEESTJE!!! 

 

Studiedag vrijdag 2 oktober 2020 + Waardendag maandag 5 oktober 2020 

Op vrijdag 2 oktober en maandag 5 oktober hebben wij een studiedag en 

Waardendag. Op deze dagen hoeven de kinderen dus niet naar school en 

gaan de leerkrachten hard werken en leren! Vergeet dus niet dat uw kind 

deze dagen vrij is! Alvast een heel fijn lang weekend allemaal! 

 

Kinderboekenweek 2020 

Van woensdag 30 september tot en met vrijdag 9 oktober staat de 

Kinderboekenweek weer centraal op de Klaverhoek.  

Dit jaar is het thema: “En toen!”. Langzaamaan zal de school versierd worden! 

We gaan in alle klassen weer allerlei leuke en leerzame activiteiten doen rond 

dit thema.  Natuurlijk zullen wij gedurende de Kinderboekenweek op Parro 
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laten zien wat wij allemaal doen in onze klassen. Er is ook weer een liedje 

gemaakt door Kinderen voor Kinderen, hij is weer erg leuk! Dit oefenen we op 

school, maar er mag uiteraard ook thuis fanatiek gedanst en gezongen 

worden. Dan kunnen we er tijdens de opening op woensdag 30 september 

een groot feest van maken! Het liedje heet “En toen” en is te vinden op 

YouTube 😊 

  

Korte berichten 

- De volgende Nieuwsflits komt uit op woensdag 7 oktober 2020. 

- Gisteren was de eerste vergadering van de OR en de eerste 

vergadering van de MR is op 13 oktober.  

- Dinsdag 29 september van 15.00 tot 16.00 is er weer een 

inloopspreekuur van het CJG en kunt u binnenlopen met al uw zorgen 

en vragen, groot of klein 😊  

- Wij wensen alle (huis)dieren alvast een fijne Dierendag op 4 oktober! 

- De schoolregels van deze week en volgende week: 
 

 


