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Belangrijke data 
 

14 september   Aanvang openingsthema ‘En toen’! 

23 september   De Suns: basketbal - clinic (groep 4/5, 5/6 en 7/8) 

23 september   MR - bijeenkomst locatie ’t Tuselant 

    (Aanvang 19.15 uur) 

30 september   Opening Kinderboekenweek  

    Thema: ‘En toen…?’  

5 oktober   Studiedag: Alle leerlingen zijn vrij         

    Tevens informatie - moment voor ouders die de 
    mogelijkheid hebben op deze dag, zie verderop in 
    deze nieuwsbrief)  

7 oktober        Infomiddag / avond alle groepen           

12 - 16 oktober  Herfstvakantie 

19 oktober   Studiedag: Alle leerlingen zijn vrij 

21 oktober   NIO - afname groep 8 

22 oktober   Luizencontrole 

26 oktober - 30 oktober 10 - min. gesprekken  

Naschoolse activiteiten! 

Deze week zijn wij gestart met de eerste reeks naschoolse  

activiteiten! Op maandag-  / dinsdagmiddag leert Chris Colleye 

van Stichting Kasumai Dunia de kinderen trommelen op een 

Darbuka, de vaastrommel die gebruikt wordt in het Midden - 

Oosten, Noord Afrika en Azië. Op woensdagmiddag is onze schaakmeester Rogier Bruin (vader van 

oud - leerlingen Emma en Karlijn Bruin) weer aanwezig om zijn tips en tricks te delen met de kinderen, 

en ze zo voor te bereiden op het jaarlijkse schaaktoernooi. Dit schooljaar wordt hij bijgestaan door de 

kennis van Aleksander Chukov (vader van oud - leerling Daniel en leerling uit groep 5/6 Emil Chukov). 

Op donderdagmiddag gaan onze jongste leerlingen beeldend aan de slag, onder leiding van Manou 

Klerks (docent vanuit Triade). Superleuk om iedereen die zich heeft opgegeven zo enthousiast bezig 

te zien!    



 Informatie - momenten 

Op woensdagmiddag / avond 7 oktober is onze jaarlijkse informatie - avond ingepland. Alle ouders 

komen dan de school in en worden geïnformeerd door hun eigen zoon / dochter over de werkwijze in 

de groepen. Ook heeft iedereen dan de gelegenheid om te kijken in andere klassen. We plannen dit 

informatie - moment altijd iets verderop in het schooljaar (in tegenstelling tot andere scholen) omdat 

we graag iets willen laten zien, bijvoorbeeld over het schoolbrede thema waar we dan over werken. 

Helaas loopt het dit schooljaar anders. Ouders / verzorgers mogen in principe niet de school in, mits 

op afspraak met de leerkracht. Toch willen we graag u als ouder e.e.a. laten zien. Het lijkt ons fijn  

voor u toch even de klas in te kunnen komen, en even ‘echt’ te kunnen zien wat er gebeurt. 

Wat hebben wij bedacht?  

Op maandag 5 oktober is er een studiedag gepland. ’s Ochtends zouden wij werken over Wetenschap 

en Techniek. Helaas zijn de materialen niet op tijd binnen. En zijn wij genoodzaakt dit te verschuiven 

naar andere momenten na schooltijd. Graag willen we gebruik maken van deze tijd om u als ouder / 

verzorger uit te nodigen. Binnen een tijdsslot van een half uur (aanwezig met de ouders / verzorgers 

van maximaal twee andere kinderen) heeft u de mogelijkheid om samen met uw zoon / dochter een 

rondje te lopen door de eigen klas. Zij zullen u zelf vertellen over de werkwijze die wij op school       

inzetten. Daarnaast is de groepsleerkracht aanwezig om u te informeren over andere zaken. Ook kunt 

u het werk bewonderen waar alle kinderen deze huidige periode hard aan (hebben) (ge)werken(t).   

De overige tijd op deze dag is uw zoon / dochter vrij zodat wij alle ouders / verzorgers           

verspreid de school kunnen laten bezoeken. 

Op woensdagmiddag / avond 7 oktober is eveneens zo’n moment gepland. Zo heeft iedereen de     

gelegenheid om tijdens het tijdstip naar keuze langs te komen. U ontvangt een briefje van de     

groepsleerkracht waarop u kunt aangeven welk dagdeel uw voorkeur heeft.  

 

* De kijkmomenten in de school zijn geheel corona-proof, met vaste looproutes. U kunt alleen de 

school bezoeken wanneer u vrij bent van klachten zoals verkoudheid of hoesten. Wij zullen u vragen 

bij de ingang handschoenen aan te doen. 

* Voor de informatie - bijeenkomst van groep 8 ontvangt u een aparte uitnodiging.  

De Kinderboekenweek (aanvang 30 september) staat dit schooljaar geheel in het 

teken van de tijd en geschiedenis. Ons openingsthema sluit hier naadloos bij aan! 

Om het leesplezier van de kinderen te           

vergroten zullen wij weer diverse  activiteiten 

organiseren. Hier wordt u later over                

geïnformeerd!  

 Kinderboekenweek 2020: ‘En toen…?’ 



 

 Nieuwe leerlingen! 

Mees van der Meer en Chase Mosselman 

worden in de maand oktober 4 jaar. Zij    

komen deze maand in onze kleutergroepen 

wennen.  

 

Welkom Mees en Chase op De Kluft! 

Wij wensen jullie een superfijne en          

leerzame tijd bij ons op school! 

Jarigen September 

 

1 september  Jamie de Greef 

1 september   Finnik Bron 

2 september  Can Mustafa Yunis 

4 september  Kyara van Wijk 

8 september  Cenn Buijks 

9 september  Lenn van Hofwegen 

9 september  Flynn Leeflang 

15 september   Jari Mosselman 

15 september  Liz Boerrigter 

22 september  Tijler de Haas 

24 september  Jurre Spijker 

29 september  Fenje Fleminks 

30 september  Elize Ploeg 

 

Allemaal namens team De Kluft: 

Van harte gefeliciteerd!  

 

 Opgeknapt voorplein! 

Ons voorplein is lekker opgeknapt de    

afgelopen weken. Met een nieuwe    

schommel, een speelheuvel afgewerkt met 

kunstgras en nieuwe houtsnippers! 

 

De familie de Bijl (oud - leerling Melissa en 

Duncan, groep 4/5) zorgde ook nog voor 

een hele gezellige picknicktafel. Wij zijn 

enorm  blij!!  Kerstversiering gevraagd! 

Het is nog wat vroeg in het jaar. Maar... vorig 

schooljaar hebben we ontzettend veel           

kerstbomen van u mogen ontvangen om de 

school gezellig aan te kunnen kleden. Voor nu 

zijn we nog op zoek naar gezellige versiering voor 

in de bomen. Heeft u nog versiering liggen die u 

niet meer gebruikt? Wij houden ons aanbevolen! 


