
Wat hebben wij een leuke
en  inspirerende dag gehad
met Pim Lammers en Kevin

Hassing in onze school.
Mooi ook om te zien dat er

zoveel ouders
‘s middags met kinderen

aan de boekenkraam
verschenen.

De afsluiting:
U bent van harte

uitgenodigd voor de
afsluiting op donderdag

13 oktober van
17.00u-18.00u in het

winkelcentrum. U kunt daar
genieten van dans, werk van

de kinderen,
lekkers en gezelligheid. Wij

zijn super blij met onze
samenwerking met de
ondernemers van het

winkelcentrum. Zij maken dit
voor ons mogelijk.

Vanaf volgende week
organiseren wij

voorleesmomenten per
groep in het winkelcentrum.

Dit vindt plaats op een
podium voor de Klaproos

(tegenover Bruna). Hier kunt
u luisteren naar de kinderen

die gaan voorlezen of die
iets laten zien.

Het voorlees schema ziet er als
volgt uit:

1/2a vr 07-10 11.00u

1/2b di 11-10 11.20u

1/2c ma 10-10 10.40u

3a ma 10-10 11.00u

3b vr 07-10 10.40u

4a di 04-10 10.40u

4b di 04-10 11.00u

5 (deel)
5 (deel)

ma 03-10
di 11-10

11.00u
11.00u

6 do 06-10 11.00u

7 do.06-10 10.40u

8a di 11-10 10.40u

8b ma 03-10 10.40u

Wij zien u graag!!!
Tot dan!



v.l.n.r. staand: Mats Darphorn (7), Noah
Eckhardt (8), Hayden Herweijer (6) Sem

Touwen (7), Yordi van den Born (8)
v.l.n.r. zittend: Maurits Molenaar (6),

Deanne Zwezereijn (5),
Delano Kailola (5)

De leerlingenraad
2022-2023

Door het afzwaaien van
groep 8 leerlingen worden er

in het begin van het
schooljaar nieuwe leden uit
groep 5 gekozen voor de
leerlingenraad. De andere

leden schuiven een jaar op.
De leerlingenraad bestaat
uit 2 kinderen van groep 5,

6, 7 en 8.

Welkom nieuwe leden en
succes allemaal!!

Na de herfstvakantie starten
wij weer met het trainen voor

de school-damwedstrijden
2023.

Wij trainen zoals elk jaar
onder leiding van Wim van

Tiel, juf Marieke en juf
Denise op de dinsdagmiddag

van 14:15-15:15.
De school-damwedstrijden
zullen dit jaar plaatsvinden
op zaterdag 14 januari 2023
en zaterdag 21 januari 2023

in het MFC 't Dorpshuis
Julianadorp.

Volgende week wordt er
uitleg gegeven in groep 5 t/m

8 en deelnameformulieren
meegegeven.

Tijdens de MR vergadering
zijn de vergaderdata
vastgelegd voor dit

schooljaar. De MR gaat zich
actief bezighouden met het

MR activiteitenplan, MR
jaarplan en de MR

begroting. Daarnaast zijn

o.a. punten aan de orde
gekomen zoals: de

verkeerssituatie
Waterkeringsweg, werkwijze
groep 8, studiemomenten en
de subsidie voor Bewegend

Leren.

Alle activiteiten die er dit jaar
plaatsvinden waarbij de OR
betrokken is, zijn verdeeld
onder alle OR leden. De
werkgroepen die hieruit

ontstaan zijn onze
aanspreekpunten en zij

ondersteunen en maken alle
activiteiten tot een feest!! De
musical en het afscheid van
gr. 8, de Cultuurdag en de

schoolfotograaf zijn
geëvalueerd en verder

stonden o.a. de organisatie
van het Voorleesontbijt en
de verzorging tijdens de

portfoliogesprekken op de
agenda.

Wij zijn heel blij met zo’n
actieve en positieve

MR & OR!!



Naast onze Ouderraad (OR)
hebben wij nog een

ondersteunende werkgroep,
het OOG.

Deze werkgroep helpt de OR
incidenteel en zonder verdere

verplichtingen. Door
schoolverlatende kinderen is er

binnen deze groep ruimte
ontstaan voor nieuwe leden.

Lijkt het u leuk om af en toe te
helpen op school en de OR te
ondersteunen, laat het weten

aan de leerkracht van uw kind.
Vanuit de OR zal er vervolgens

contact met u opgenomen
worden.

In groep 7 heeft Faten de
voorleeswedstrijd gewonnen.
Samen met Dien, Chloë, Sep

en Jaimy heeft zij het
voorlezen een podium

gegeven. Als winnaar kreeg
zij een mooie oorkonde en

gaat zij het opnemen tegen
de winnaar van groep 8.

De winnaar van die wedstrijd
mag onze school

vertegenwoordigen in
School 7.

Wie daar gaat winnen….??
Spannend!

Wij moeten er nog even aan
wennen, maar de herfst

heeft zijn intrede gedaan.
Op de PSL zijn de kinderen
druk bezig met dit seizoen

en schilderen zij echte
bladeren. Ook zijn zij druk

bezig met het maken van de
lampionnen.


