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Agenda
Dinsdag 10 oktober
Dinsdag 17 oktober
Donderdag 19 oktober
Vrijdag 20 oktober
Zaterdag 21 oktober
Maandag 30 oktober

’s avonds vergadering Ouderraad
Oudervertelgesprekken
Oudervertelgesprekken
Afsluiting Kinderboekenweek
Eerste dag herfstvakantie
Weer naar school

Contactgesprekken
Zoals in de agenda aangegeven staat zijn er op dinsdag 17 oktober en donderdag 19 oktober
contactgesprekken gepland. U wordt hiervoor uitgenodigd via Social Schools. De insteek van deze
gesprekken is in deze eerste gespreksronde dat we vooral van u horen hoe uw kind de
schooldagen beleeft. Voor ons is dat erg belangrijke informatie. We geven u daarom vandaag een
formulier mee waar u ons alvast wat extra informatie over uw kind(eren) kan geven. Wilt u het
formulier uiterlijk vrijdag 13 oktober weer meegeven naar school?
Nieuwbouw!
Afgelopen woensdagmiddag zijn de allereerste bouwschetsen gepresenteerd door de architect.
We krijgen een serieus prachtige school ÉN er zijn nog héél veel keuzes te maken. We gaan voor
een NATUURLIJK en GROENE buitenruimte waar bijvoorbeeld mogelijkheden blijven om hutten
te bouwen, te spelen met natuurlijke materialen en groentes te verbouwen. Daarnaast bouwen we
een lichte, moderne school waar ons Sport & Leefstijl profiel duidelijk in terug te zien is,
bijvoorbeeld met een bewegingsgang, een klimwand, een ludieke trap, etc. Onze bouwgroep van
ouders, teamleden & gemeente hebben een programma van eisen en wensen ontwikkeld wat
goed in de eerste schetsen is terug te zien. Deze bouwgroep wordt volgende week uitgenodigd
om kort na de herfstvakantie mee te denken over het vervolg. Ook wordt de presentatie van het
geheel (met Skans, BHS en wijzelf) voorbereid.
Kinderboekenweek!
Na een erg gezellige opening is in iedere klas het thema “GRUWELIJK ENG!” terug te vinden in
de lessen de groep. Op de vrijdag voor de vakantie presenteren we aan elkaar wat er in de klas
aan het thema gewerkt is. Ook dat wordt vast weer een leuke voorstelling!

Juf Alja
Juf Alja heeft helaas nog erg veel last van haar luchtwegen. Ze heeft een nieuwe kuur gekregen
en kan volgende week de week nog niet starten in groep 4. Het betekent dat juf Femke in ieder
geval de eerste dagen van volgende week het onderwijs verzorgd in groep 4. We hopen dat Alja
zich snel weer wat beter voelt!
Groene Spelen & Korfbal
In de afgelopen week waren de Groene Spelen voor groep 4 en 5. De kinderen hebben allemaal
leuke samenwerkingsoefeningen gespeeld, waarbij er geen winnaar en geen verliezer was.
“Samen sta je sterk”, was erg toepasselijk op de ochtend. De kinderen hebben het TOP gedaan!
Ook tijdens het korfbaltoernooi heeft de FlambouTrimbeets zich goed in de kijker gespeeld. Er is
fanatiek en sportief gespeeld. Leuk dat er veel belangstelling was van ouders en dorpsgenoten!

Fijn weekend gewenst!
Het schoolteam

