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                                                Regel van de maand: Naar school gaan moet voor iedereen plezierig zijn. 
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Kinderboekenweek 
Woensdag 4 oktober hebben we de Kinderboekenweek feestelijk geopend. Het 
thema is dit jaar “Gruwelijk eng” en daarom mochten alle kinderen verkleed naar 
school komen. 
 
Dat was wel even schrikken hoor; al die heksen, draken, spidermannen, leeuwen, 
prinsessen en griezels op het schoolplein. 
Na het zingen van het openingslied mochten Zehra (de jongste leerling van school) 
en Paul (de oudste leerling van school) als eersten naar binnen………. Achter de deur 
zat een spinnenweb. Dat was natuurlijk flink griezelen. 
De school was donkerder dan normaal en versierd met spookjes en spinnen. 
 
In iedere klas werd gestart met een voorleesmoment, verzorgd door een andere 
leerkracht. Alle leerkrachten hadden van groep geruild. Hierna was er nog een 
heuse catwalk in de hal, waarop iedereen mocht laten zien hoe griezelig hij of zij 
eruit zag. Wat een gezellige, spannende start van de Kinderboekenweek! 
 
Komende week werkt iedere klas aan verschillende activiteiten rond het thema. Ook 
worden de voorleesrondes gehouden van de voorleeswedstrijd. Vrijdag wordt de 
Kinderboekenweek traditioneel afgesloten met de finale en worden de gouden grif-
fel en het gouden penseel uitgereikt aan de winnaars van het spannendste verhaal 
en de mooiste tekening.  
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Mariënhoeveloop 

Vorige week woensdag heeft groep 7/8 mee gedaan 
aan de Mariënhoeveloop. Gelukkig waren de weergo-
den ons gunstig gezind en was het mooi weer om te 
lopen. Alle kinderen hebben ontzettend goed hun best 
gedaan en hebben een eigen record neergezet. Paul 
deed het zelfs heel goed. Hij was jammer genoeg 2 
seconden langzamer dan de nummer 3 en viel dus 
net buiten de prijzen. De kinderen van groep 7 kun-
nen volgend jaar proberen hun tijd te verbeteren. De 
tijden zijn terug te vinden op  www.startnummerex-

pres.nl. Dank aan alle ouders die de kinderen gebracht, gehaald of aangemoedigd 
hebben.  
 
Bodemdierendag 
De één vond het gruwelijk eng en de ander vond het geweldig! Kleine kriebelbeestjes 
passen natuurlijk prima binnen het thema van de Kinderboekenweek. Groep 7/8 heeft 
daarom vrijdagmiddag meegedaan aan de landelijke bodemdierendag. In heel Neder-
land zijn vorige week bodemdieren geteld in tuinen, parken en op schoolpleinen. Ge-
wapend met een zoekkaart zijn ze op zoek gegaan naar kleine kriebeldiertjes. De kin-
deren hebben o.a. regenwormen, slakken, torren en spinnen gevonden. Alle gegevens 
zijn ingevoerd op de site van de bodemdierendag. Met deze gegevens kunnen weten-
schappers weer verder onderzoek doen naar bodemdieren. 
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Tussen de schuifdeuren groep 7/8 
Komende woensdag geeft groep 7-8 een voorstelling 'Tussen de schuifdeuren'. Het 
thema is 'Monsterfeest'. Alle ouders, opa's en oma’s van de kinderen zijn van harte 
uitgenodigd om te komen kijken. De kinderen zijn allemaal druk bezig met de voor-
bereidingen. Het belooft een spannende voorstelling te worden. We starten om 
11:30 uur. Tot dan!  
 
Kinderpostzegels 
De kinderpostzegelactie is weer voorbij. De kinderen hebben ontzettend goed hun 
best gedaan om zoveel mogelijk bestellingen op te halen. Onze groep heeft voor 
ongeveer 2500 euro opgehaald. Supergoed gedaan!  
 
Dag van de leerkracht 
Ieder jaar bedenkt de AC iets lekkers of iets 
leuks voor de leerkrachten op de dag van de 
leerkracht op 5 oktober. Aangezien de school 
gesloten was i.v.m. de staking van afgelopen 
donderdag , heeft de AC  al op 4 oktober een 
lekkere taart op school bezorgd. AC en alle ou-
ders: bedankt! 
 

Brandoefening 
Vandaag hebben we met alle kinderen een brandoefening gedaan. Vooraf is alles 
uitgelegd. Het was een aangekondigde oefening; de kinderen zaten met hun jassen 
aan te wachten op het signaal. Binnen twee minuten hadden alle kinderen rustig in 
rijen de school verlaten. Na controle op de verzamelplaats voor het Dorpshuis kon-
den we de BHV-ers melden dat alle kinderen aanwezig waren. We hebben het alle-
maal overleefd-. 
Binnenkort voeren we de oefening nog een keer uit; dit keer onaangekondigd.  
 

 

Herfstvakantie 
Volgende week is het herfstvakantie. We wensen iedereen heel veel plezier en ho-
pen jullie allemaal weer terug te zien met leuke verhalen op maandag 23 oktober! 
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