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Belangrijke data 

17 oktober Handbal jongens 

20-28 oktober Herfstvakantie 

31 oktober Handbal meisjes 

31 oktober fietsencontrole groepen 3 t/m 8 

6 november OV- vergadering 

7 november Nationaal schoolontbijt 

7 november Safariteam 

7 november Groep 6 gevangenismuseum 

12 november Zwemcircuit 

19 november- 

23 november 

Week van de mediawijsheid 

26 november Oudergesprekken 

27 november Mr vergadering 

5 december Sinterklaasviering 

20 december Kerstviering en kerstdiner op school 

 

Datum Wie werkt voor wie 

29 oktober Nina werkt voor Iris 

1 november Anneke werkt voor Thea 

2 november Anneke werkt voor Thea 

5 november Nina werkt voor Marga 

5 november  Elize werkt voor Marjolein 

12 november Nina werkt voor Marinka 

19 november Nina werkt voor Mirjam 

26 november Nina werkt voor Iris 

3 december Nina werkt voor Marga 

3 december Elize werkt voor Marlou 

7 december Annemiek werkt voor Mirjam 

10 december Nina werkt voor Marinka 

10 december Elize werkt voor Marjolein 

17 december Nina werkt voor Mirjam 
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Inhoud 

0 Invallersproblematiek 

0 Oudervereniging 

0 31 oktober Fietscontrole 

0 Kleuters 

0 Kinderboekenweek 

0 HVO 

 

Invallersproblematiek 

Vorige week hadden we ziekte in het team. Gelukkig kon Elize 

Elzinga dinsdag invallen voor Marinka Werkman in groep 8. 

Donderdag was er echter geen invaller beschikbaar  voor groep 3. 

We hebben ervoor gekozen om de groepen 1 en 2 te combineren, 

zodat Marlou, leerkracht van groep 1, les kon geven aan groep 3. We 

proberen zoveel mogelijk te voorkomen dat we een klas kinderen 

naar huis moeten sturen. Met de groeiende tekorten aan 

invalleerkrachten is het wellicht in de toekomst niet mogelijk een 

invaller te vinden. In het uiterste geval moet er dan een klas 

thuisblijven. Voor vragen– en of opmerkingen kunt u terecht bij 

Agnes de Groot.  

Oudervereniging 

Sinds kort bieden wij u de mogelijkheid om de vrijwillige ouderbijdrage online te betalen. 

Via onderstaande link komt u bij het betaalprogramma. U volgt de stappen om de 

betaling te kunnen voldoen. Op dit moment is het alleen nog mogelijk om per kind te 

betalen. Wanneer u meerdere kinderen op school heeft, zult u de link meerdere keren 

aan moeten klikken.  

Dus wanneer u bijvoorbeeld twee kinderen heeft, klikt u op de link om de 

betaalprocedure in gang te zetten en doorloopt alle stappen tot aan de betaling. 

Vervolgens klikt u weer op de link om de betaling voor het tweede kind in orde te maken. 

Dit is voor het eerst dat wij online betalen aanbieden en zullen proberen het voor u 

steeds gemakkelijker te maken. Klik op onderstaande link om naar de betaling te gaan: 

https://useplink.com/payment/7FGGsEeWK5NjvebArSBh 

Uiteraard kunt u ook gewoon gebruik maken van de overboeking op de huidige manier.  

Wanneer u de ouderbijdrage voor dit schooljaar al betaald heeft, hoeft u dit niet nog 

eens via de “online-manier” te doen. 

Met vriendelijke groet, 

De oudervereniging. 

 

https://useplink.com/payment/7FGGsEeWK5NjvebArSBh
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31 oktober Fietscontrole  

Woensdag 31 oktober starten we op school met de fietscontrole voor de groepen 3 t/m 8. 

Deze wordt met hulp van een aantal ouders uitgevoerd door vrijwilligers van Veilig 

Verkeer Nederland. Wil u ervoor zorgen dat uw kind op 31 oktober op de fiets naar 

school komt, zodat deze gecontroleerd kan worden. We willen toch niets liever dan dat 

onze kinderen veilig op de fiets zitten?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleuters 

Maandagmiddag hebben de kleuters buiten een kabouterpad gedaan. Ze moesten 

verschillende opdrachten doen die met de herfst te maken hebben zoals spinnen zoeken 

en de omtrek van de boom opmeten. Groep 8 heeft de groepjes heel erg leuk begeleid.  
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Kinderboekenweek  

De kinderboekenweek is weer voorbij. Het was een geslaagde 

week. De kinderen hebben in hun eigen klas verschillende 

opdrachten gedaan omtrent het thema vriendschap. De 

bovenbouw heeft bijvoorbeeld brieven uitgewisseld met andere 

scholen. Er zijn leuke brieven verstuurd, maar ook hele leuke 

brieven teruggekomen. Als afsluiting hebben alle kinderen een 

kaartje gemaakt met woorden over vriendschap. De kleuters 

hebben er een leuke tekening bij gemaakt. 

Groep 8 naar het Groninger museum 

Eerst gingen we naar het museum in de auto. Toen stapten we bij Hoogkerk over naar de 

bus die ons verder bracht.  

Toen we aankwamen werden we door juf verdeeld in twee groepen. De ene 

groep ging naar Peter en de andere groep naar Tineke. De eerste groep van 

Peter ging een vaas schilderen. We mochten maar 3 kleuren gebruiken, de 

rest moesten we mengen.  

De tweede groep van Tineke kreeg eerst een rondleiding door het museum. 

Het was heel leuk.  

Vico  

HVO  

Dit school jaar geef ik HVO in groep 7 bij u op school. De afgelopen tijd 

hebben we vooral veel aandacht besteed aan het elkaar leren kennen en het 

groepsgevoel. Hiervoor hebben we met elkaar regels bedacht zodat de les voor iedereen 

leuk is. Bij HVO gaat het om je eigen mening maar ook om de mening van een ander. We 

staan stil bij allerlei verschillende dingen die met ik, ik en de ander en ik en de wereld te 

maken hebben. Afgelopen week hebben we daarom ook aandacht besteed aan (Eet 

geen) dierendag. Hoe ga je met dieren om en mag je dieren eten. Na de herfstvakantie 

zullen zeker de kinderrechten aan de orde komen aangezien HVO van de rechten van de 

mens uitgaat. Daarnaast komen er allerlei onderwerpen aan de orde die op dat moment 

actueel zijn of die kinderen bezig houden. Heeft u vragen stelt u deze dan gerust. 

Hartelijke groet, Linda Schild, HVO vakleerkracht. 


