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MAANDAG 15 OKTOBER 2018  

Kinderboekenweek 

Afgelopen week en vandaag zijn er in de 

verschillende groepen de voorrondes voor 

de voorleeswedstrijd geweest. Gelukkig 

hebben in alle groepen heel veel kinderen 

deelgenomen. Wat waren ze gespannen! 

Gelukkig deed iedereen het enorm goed, maar zoals altijd kan er maar 1 de 

winnaar zijn. 

Groep 3 heeft morgen pas de voorrondes dus die kunnen we helaas nog niet aan u 

meedelen! Vanuit de verschillende groepen nemen de volgende kinderen deel aan 

de voorleeswedstrijd: 

Groep 3: ---------------- 

Groep 4: Jill Heinemans 

Groep 5: Senna Smaal 

Groep 6: Babs van Mourik 

Groep 7: Fenna Hoekstra 

Groep 8: Nienke Leppink 

 
Tussen de schuifdeuren groep 7/8 

Aanstaande woensdag geeft groep 7/8 weer een optreden tussen de schuifdeuren. 
De kinderen zijn druk bezig met het instuderen van verschillende acts over het 
thema vriendschap. Alle vaders en moeders, maar ook opa's en oma's zijn 

uitgenodigd om te komen genieten van het optreden. De voorstelling begint om 
11:30 uur. 
 

Gastles Frans 
Afgelopen vrijdag heeft groep 7/8 een gastles Frans gehad. Mevrouw Eva 
Breunesse geeft Frans op het Revius in Wijk. De kinderen mochten eerst laten 

horen wat ze al over Frankrijk weten en welke Franse woorden ze al kennen. 
Daarna hebben ze leren tellen in het Frans en geleerd hoe ze zich moeten 
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voorstellen. De les werd afgesloten met een bingo, waarbij iedereen kon laten zien, 

wat hij of zij geleerd had.  
De kinderen hebben heel enthousiast meegedaan, een aantal kinderen wil zelf 
iedere dag wel Franse les hebben.  

 

   

 
Fietsenkeuring 
Dinsdag 6 november is onze jaarlijkse fietsenkeuring voor de groepen 3 t/m 8.  

 
Medewerkers van VVN controleren de fiets op veiligheid in het algemeen en 
verlichting in het bijzonder.  

Laten we zorgen voor een hoge opkomst; kom die dag allemaal op de fiets!  
 
Schoenmaatjes 

Dit jaar doen we weer mee met Edukans Schoenmaatjes 
(https://www.edukans.nl).  

Edukans Schoenmaatjes is een stichting die al meer dan 15 jaar schoenendozen 

met kinderspullen opstuurt naar kinderen in ontwikkelingslanden.  

“Het doel van Edukans Schoenmaatjes is kinderen in Nederland bewust maken van 
de situatie van hun leeftijdgenootjes in ontwikkelingslanden, hen betrekken bij 

ontwikkelingssamenwerking en hen leren geven en delen. Edukans Schoenmaatjes 
is vooral een bewustwordingsactie. Daarnaast draagt Edukans Schoenmaatjes in 
ontwikkelingslanden bij aan het verhogen van de motivatie van kinderen om naar 

school te gaan doordat de kinderen via de schoenendoos-actie schoolspullen 
krijgen.”  
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Om deze actie goed op te kunnen starten hebben we in ieder geval voor alle 

kinderen een schoenendoos nodig. Een normaal formaat schoenendoos, geen 
laarzen- of schaatsendozen. De maximale afmetingen zijn: lengte 36 cm, breedte 
19 cm en hoogte 11 cm. Verzamelt u alvast mee?! U kunt ze inleveren bij de 

leerkracht van uw kind. 

Na de herfstvakantie ontvangt u meer informatie over hoe we het gaan aanpakken 
en wat wij op school en u thuis kunt doen. 

Bosbezoek 
Op woensdag 31 oktober a.s. (de eerste week na de 

herfstvakantie) gaan de groepen 1 t/m 4 naar het bos. 
We gaan deze dag een herfstwandeling (met 
opdrachten) maken in de Kaapse Bossen bij de Sint 

Helenaheuvel in Doorn. We vertrekken deze dag rond 
8:45 uur en verwachten om 11:00 - 11:30 uur weer 
terug te zijn op school. 

 
Groep 3/4 is nog op zoek naar ouders die het leuk 
vinden om te rijden en een groepje te begeleiden. Lijkt 

dit u leuk? Opgeven kan bij juf Chantal. 
 

Herfstvakantie 
Volgende week is het herfstvakantie. We wensen 
iedereen heel veel plezier en hopen jullie allemaal weer 

terug te zien met leuke verhalen op maandag 29 
oktober! 
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