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Kinderboekenweek 
Gerard van Gemert is een Nederlandse 

schrijver van 
jeugdboeken. Al 
zijn boeken gaan 
over het thema 
sport. Gerard 
van Gemert 

bracht een bezoek aan de groepen 4 en 6. Het 
was een leuke en interactieve middag.  
 
Cinema Islemunda 
Je zal maar een reus zijn, door je broer in zee 
gegooid worden, gered worden door een 
magische vis en een beetje crazy oma hebben. 
Uiteindelijk kom je erachter dat je de zoon van 
een koning bent. Je moet de strijd aangaan 
met je kwaadaardige broer om de liefde van je 
leven te redden en uiteindelijk koning te 
worden. Dat alles overkomt Finn McCool…. 
Deze film is op 17 oktober te zien in cinema 
Islemunda. Aanvang 14.30 uur.  
 
Dromenbouwers 
De groepen 3 hebben meegedaan aan de 
kunst-cultuur activiteit ‘Dromenbouwers’. De 
kinderen kregen de opdracht een droomhuis 
te bouwen van verschillende materialen. 
Hierbij konden zij kiezen dit alleen of samen te 

doen. Alle 
droomhuizen 
bij elkaar 
vormen de 
Regenboog 
droomstad.  
 

 
Gastlessen wijktoezicht 
De wijkhandhaving kwam in de groepen 6 tot 

en met 8 
uitleggen wat hun 
taken zijn in de 
Beverwaard. 
Natuurlijk werd er 

ook door iedereen even geoefend op de 
Segway. 
 
Compacten & verrijken 
Op verzoek wordt er nogmaals een 
informatiemiddag Compacten & Verrijken en 
de  LED-groep gehouden. Op vrijdagmiddag 27 
oktober bent u van harte welkom van 15.30 
tot 16.00 uur in het lokaal van 6c op de 
dependance.  
 
Peutervoorstelling 
In het kader van de Kinderboekenweek 
organiseerde de peuterspeelzaal het 
poppentheater ‘Het Spook’. De voorstelling 

was gebaseerd op 
het prentenboek 
van Nijntje. In het 
boek verkleedt 
Nijntje zich als 
spook. Haar 
vriendjes vonden 

dit erg eng maar later hadden ze er veel lol 
om. De juffen speelden het verhaal na. Zij 
verkleedden zich als spook en lieten de andere 
juffen schrikken. Het werd een dolle boel.  
 
Popcorn Party 
De kleuters hebben de Kinderboekenweek 
’gruwelijk eng’ afgesloten. Tijdens een  

popcornparty 
keken zij een 
‘eng’ filmpje en 
aten zij heerlijke 
zelfgemaakte 
popcorn. Zij 

vonden het heel spannend. 
 
 
 
 
 
 



 
Oproep schoonmaak  
Tijdens de overblijf worden de toiletten 
intensief gebruikt. School is op zoek naar een 
vrijwilliger die bereid is, tegen een kleine 
vrijwilligersvergoeding, de toiletten op het 
hoofdgebouw en de dependance, schoon te 
maken. Graag aanmelden bij juf Haidy.  
 
 

Brede school 
Na de vakantie begint de Brede School. Er zijn 
weer leuke gratis activiteiten om aan deel te 
nemen. Alle activiteiten duren tot aan de 
kerstvakantie. Gratis houdt niet in vrijblijvend. 
Bij aanmelding wordt er verwacht dat uw kind 
aanwezig is. Mocht deze onverhoopt een keer 
niet kunnen dan kunt u afmelden bij meester 
Mark, Mohamed of Adam.   

 
 
 
Belangrijke data 
23.10 einde herfstvakantie, start school 
27.10 inloopochtend rekenen groepen 3 
 
 
 
 

 


