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Groepen 8 op de fiets 
Aankomende woensdag, 1 november, 
brengen alle leerlingen van groep 8 een 
bezoek aan het Gemini College in 
Ridderkerk. De leerlingen krijgen enkele 
lessen aangeboden zodat zij alvast een 
beetje kunnen snuffelen aan het 
Voortgezet Onderwijs. Wij gaan met de 
fiets, dus hierbij het verzoek om die 
woensdag de fiets mee naar school te 
nemen. 
 
Thema Herfst & Natuur 
Bij de peuters en de kleuters wordt volop 

gewerkt met het 
thema herfst & 
natuur. Zo zijn de 
kleutergroepen 
een heerlijke, frisse 
boswandeling gaan 

maken. Zij hebben veel blaadjes en takjes 
meegenomen om 
mee te rekenen en te 
knutselen. Wij zijn 
nog op zoek naar 
(kleine) 
boomstammetjes en 
boomstamschijfjes. 
Kunt u ons hieraan 
helpen? Graag afgeven bij de leerkracht.  
 
Scheerschuim 

Schrijven in 
scheerschuim 
i.p.v. met een 
pen op papier 
…. op deze 
manier wordt 
het oefenen 

van de motoriek een feest!

 
Bibliotheek IJsselmonde 
In november kunnen de kinderen elke 
woensdagmiddag deelnemen aan het 
voorleesuurtje van 14.30 tot 15.30 uur. Dit 
is met name voor de kleuters en peuters 
bedoeld.  
 

Gezonde traktatie 

 
Amy, Jay, Rishayan en Tessa zijn 
jarig geweest en hebben 
heerlijke fruitbekers en 
fruitspiesen getrakteerd! We 
hebben gesmuld.  
 
Heeft u vragen? 
Soms willen ouders graag weten waar hun 
kind in de klas aan werkt. Welke leerstof 
wordt er aangeboden? Op welke manier 
kan ik mijn kind het beste helpen of extra 
met mijn kind oefenen? Het zijn vragen 
waar wij als school blij mee zijn omdat wij 
het belangrijk vinden dat ouders 
betrokken zijn. Wij vinden het ook 
belangrijk dat leerkrachten aan het begin 
van de ochtend én de middag, de 
gelegenheid hebben om hun leerlingen 
persoonlijk te verwelkomen. Ook kunnen 
ouders dan korte vragen stellen of 
belangrijke zaken doorgeven. Voor 
inhoudelijke vragen zijn deze 
inloopmomenten minder geschikt. Wij 
vragen u in zo’n geval een afspraak te 
maken met de leerkracht.  



 
Huisbezoek 
Aanstaande vrijdag krijgen de kleuters een 
brief mee over het huisbezoek. Wij vinden 
het ontzettend fijn als ouders betrokken 
zijn bij de ontwikkeling van hun kind. Wij 
zien ouders dan ook als partner van 
school. Daarom vinden wij het doel van 
een huisbezoek belangrijk. In uw eigen 
omgeving praten over uw kind. 
Vinden u en uw kind het leuk om de 
leerkracht thuis te ontvangen, maak dan 
een afspraak met de leerkracht. 
 

Schoolfotograaf peuters 

Komende week bezoekt de 
schoolfotograaf de peuters. De kinderen 
die normaal gesproken niet op donderdag 
komen mogen, in verband met de 
fotograaf, een keertje extra komen in hun 
eigen groep.

 
Schilders 
U heeft ongetwijfeld gezien dat de 
schilders aan het werk zijn op de 
hoofdlocatie. De lokalen van de 
bovenverdieping zien er goed uit. Ook zijn 
de peuterlokalen al klaar. In de 
kerstvakantie zal de rest van de school 
worden afgemaakt. 
 
Krentenbaard 
Er is krentenbaard geconstateerd op 
school. In de bijlage vindt u de brief van de 
GGD voor nadere informatie.  
 
Belangrijke data 
01.11 Groepen 3: inloopochtend Veilig 

Leren Lezen 
Groepen 8: naar Gemini College op 
de fiets 

02.11 Schoolfotograaf peuterspeelzaal 
hoofdlocatie 

03.11 Schoolfotograaf peuterspeelzaal 
Hoensbroeksingel 



 
 
 


