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Bibliotheek 

De dagen dat de schoolbieb open is de komende tijd: 

Woensdag 12 oktober 2022 

Woensdag 09 november 2022 

 

LEZEN IS EEN FEESTJE!!! 

 

Kinderboekenweek 2022  

Deze week openen wij op school de Kinderboekenweek en we trekken dit 

boekenfestijn door tot de herfstvakantie, jippie! Vandaag hadden wij een 

groene dag op school en de leerlingen hadden goed hun best gedaan op 

hun groene outfits! 

 

Het thema is GI-GA-groen en we zullen ook lekker diep in dit onderwerp gaan 

duiken. Zo krijgen wij een Ruilboekenkast(die staat in het halletje bij de 

ingang). Hier mag iedereen oude boeken die niet meer worden gelezen 

instoppen. LET OP! We willen wel dat de boeken er nog netjes uitzien en dat 

het een druk is van na 2015. Iedereen mag telkens 1 boek tegelijk meenemen 

UIT de kast.  

 

Alle units gaan aan de slag met het maken van een eigen natuurboek. In een 

eerder Parro-bericht is hier uitleg over geweest. Als u nog geen 5 

weetjes/feitjes mee hebt gegeven aan uw kind, wilt u dit dan zo snel mogelijk 

doen? Bedankt! 
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Alle units gaan volgende week ook een uitstapje maken naar de boerderij of 

naar een fruitboomgaard. Alle ouders die ons helpen door te rijden op die 

middagen: ontzettend bedankt! Jullie maken deze leuke uitstapjes mogelijk! 

 

We doen nog meer dingen in het thema van Gi-Ga-Groen. Jullie zien vanzelf 

alles verschijnen op Parro! 

 

We gaan natuurlijk ook weer lekker veel lezen, lezen en nog eens lezen deze 

weken! Lezen jullie thuis ook? 

 

 
 

Schoolfotograaf dinsdag 18 oktober 2022 

Dinsdag 18 oktober is het weer tijd voor de schoolfoto’s 📸.  

Er komt nog informatie jullie kant op! 😊  

 

Groepsoverzichten en oudergesprekken 

Op vrijdag 21 oktober 2022 gaan de groepsoverzichten weer mee naar huis. 

Deze zitten in de rapportmappen van de kinderen. Op die groepsoverzichten 

staat wat de leerkrachten denken tot nu toe gezien te hebben bij uw kind en 

hoe uw kind leert en in elkaar zit. Er staat ook een Kanjerpetje op, waarop u 

kunt zien welk Kanjergedrag wij van uw kind zien op school. Wij kunnen hier 

tijdens het gesprek meer over vertellen. U als ouder mag tijdens het gesprek, 

wat volgt in de tweede week na de vakantie, aanvullingen of aanpassingen 

toevoegen. Op deze manier krijgt uw kind de beste begeleiding die hij of zij 

nodig heeft. 

Vergeet u het rapport niet weer mee terug te nemen tijdens het gesprek?  

Op het groepsoverzicht moeten namelijk de aantekeningen van het gesprek 

gemaakt worden. Bij voorbaat dank! 

 

Het inplannen van de oudergesprekken zal zoals altijd weer via Parro gaan.  

Maandagavond 17 oktober 2022 gaat om 19.30 uur de inschrijving open voor 

ouders met meerdere kinderen bij ons op school en om 20.00 uur start de 

inschrijving voor ouders met één kind bij ons op school. 
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Vakantie 

Op vrijdagmiddag 21 oktober begint de herfstvakantie! 

Voor de kleutergroep is dit om 12.15 uur en voor de groepen 3 tot en met 8 

om 15.15 uur. 

We wensen jullie allemaal alvast een ontzettend fijne vakantie!  

 

Groene vingers gezocht! 

Wij zoeken voor ons mooie, nieuwe schoolplein lieve vrijwilligers die met de 

kinderen iedere week of maandelijks wil gaan tuinieren. Het gaat dan vooral 

om leren hoe je een tuin bijhoudt, met onder andere onkruid weghalen en 

onkruid überhaupt herkennen. Het mogen natuurlijk ook opa’s, oma’s, ooms, 

tantes of wie dan ook zijn, die tijd en zin hebben om dit te komen doen! 

Als u iemand kent die dit zou willen doen, dan kan diegene contact 

opnemen met juf Mariëtte (m.v.dongen@dewaarden.nl). 

Alvast bedankt! 

 

Korte berichten 

- De volgende Nieuwsflits komt uit op donderdag 20 oktober 2022. 

- In de nacht van zaterdag 29 op zondag 31 oktober gaat de wintertijd 

in. De klokken gaan dan een uur achteruit. Letten jullie goed op de 

klokken, zodat er niemand op de verkeerde tijd op het schoolplein 

staat de maandag na de vakantie 😉 

- Juf Jorien en juf Sanne hebben dinsdag een studiedag bij 

Kanjertraining om hun certificaat te halen voor Kanjercoördinator.  

- De schoolregel die wij graag in de spotlight willen zetten deze keer: 

 

 
 


