
 

BESTE OUDER(S)/ VERZORGER(S), 

We zijn alweer een paar weken onderweg in het nieuwe schooljaar. We merken dat er 
in elke groep een hele fijne (werk)sfeer heerst en de leerlingen al hard aan het werk 
zijn. Sommige afspraken zijn al routines geworden in de groepen en enkele afspraken 
verdienen nog wat extra de aandacht.  
Deze week stonden de kennismakingsgesprekken gepland. Tijdens deze gesprekken 
heeft u kunnen horen hoe uw zoon/ dochter gestart is op school, daarnaast heeft de 
groepsleerkracht ook informatie van u ontvangen, dit om er zo samen voor te zorgen 
dat het een fijn schooljaar wordt voor uw zoon/dochter waarin hij/zij zich optimaal kan 
ontwikkelen.  
Donderdag 13 oktober komt de schoolfotograaf bij ons op school om iedereen weer 
mooi op de foto te zetten. In de bijlage kunt u hier meer informatie over lezen.  

Francien Soeter 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

KINDERBOEKENWEEK 

De Kinderboekenweek staat dit jaar in het teken van groen ('Gi-Ga-Groen') en 

begint op 5 oktober en eindigt op 16 oktober. In deze periode organiseren wij 

allerlei activiteiten die te maken hebben met dit thema en/of met lezen en lees-

plezier. 

Woensdag 5 oktober openen we de Kinderboekenweek met alle kinderen van 

groep 1 t/m 8. We zouden het erg leuk vinden als alle kinderen deze dag in het 

groen naar school komen.  

Eén van de activiteiten is de gezamenlijke afsluiting met de 3 scholen, dit is op 

donderdag 13 oktober. Tijdens de Kinderboekenweek komt op iedere school ie-

mand van het Cultuurbedrijf een workshop verzorgen, waarbij iets moois zal wor-

den gemaakt. Al deze werkjes worden donderdag 13 oktober tussen 15:00 en 

16:30 tentoongesteld. Aan de hand van een lettertocht kunt u op alle scholen een 

kijkje nemen. Verdere informatie volgt nog. 

Via Parro houden we u op de hoogte van de verschillende activiteiten tijdens de 

Kinderboekenweek. 

AFSCHEID 

Met ingang van 1 november zal meester Adnan Aves helaas gaan 

verlaten. Hij gaat per 1 november fulltime aan de slag bij het ROC. Alhoewel wij meester Adnan gaan missen, 

begrijpen wij ook dat het voor hem fijn is dat hij bij deze werkgever fulltime kan gaan werken. We wensen 

hem dan ook veel werkplezier toe.  

Inmiddels is de procedure om een nieuwe vakleerkracht te vinden opgestart, dit doen we gezamenlijk met 

Het Lichtschip, De Horizon en nog een paar andere basisscholen binnen Aves.  
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………………………………………………………………………………………………………………………………. 

WIST U DAT… 

 

…    Dat de ateliers weer gestart zijn. 

…    Er tijdens de ateliers gekookt wordt, drukkunst beoefend wordt en gewerkt wordt met compositie. 

…    Alle groepen door elkaar zijn ingedeeld. 

…    Groot en klein zo van elkaar leren. 

…    Wij hier altijd erg van genieten.  

…    En de leerlingen ook! 

 

Fijn weekend! 

 

DATUM ACTIVITEIT 

Woensdag 5 oktober Start Kinderboekenweek  

Donderdag 13 oktober  Schoolfotograaf en afsluiting project k.b.w. 

Vrijdag 14 oktober Nieuwsboog  

Maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober Herfstvakantie  

Maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober Inloopweek  

  

Agenda 

SCHOOLREGEL 

 
De aankomende periode staat de volgende regel centraal: ’Als om 8.25 uur de bel gaat sta ik  

paraat.’  


