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Kinderboekenweek 
Op woensdagochtend 4 oktober wordt de 
Kinderboekenweek feestelijk geopend op het 
schoolplein van het hoofdgebouw. Het thema 
dit jaar is ‘Gruwelijk eng - lekker griezelen’. U 
bent van harte welkom om vanaf 8.35 uur dit 
feestje met ons mee te vieren.   
 
Staking 
Wat fijn om te merken dat u als ouders onze 
actie steunt. Op 5 oktober is de school de 
gehele dag gesloten. 
 
LED-groep 
Dit jaar zijn de LED-groepen van start gegaan 

in een mooi eigen lokaal aan 
de Hoensbroeksingel 15.  Wat 
doen de kinderen daar zoal? 
Allereerst hebben zij de 
schoolregels omgezet naar 
regels voor in de LED-groep. 
Het uitdagende daarbij was 
om het op rijm te doen én er 
een positieve draai aan te 
geven. De muren raken al 

aardig vol met de doelen waaraan de kinderen 
willen gaan werken de komende tijd. Die 
doelen worden elke LED-bijeenkomst met een 
spelactiviteit geoefend. De leerlingen leren 
dat fouten maken niet erg is en bij het leren 
hoort. De leerlingen leren ook wat het 
voordeel van samenwerken is en dat het 
volgehouden aandacht best lastig kan zijn bij 
een spel dat, in eerste instantie, heel 
makkelijk lijkt te zijn. Bent u al nieuwsgierig 
geworden? Kom dan gerust een keer op een 
dinsdag een kijkje nemen! De kinderen 
vertellen graag waarmee ze bezig zijn. Nog 
een kleine reminder: maandagavond 2 
oktober informatie-avond voor de LED-groep 
in de MFO.  
 
 
 

Gezond in IJsselmonde 
Het tweede jaar van het 
project Gezond in 
IJsselmonde voor groep 
7 is gestart! Stichting 
Building Arts verzorgt 
tot aan de 
herfstvakantie vier 
weerbaarheids-
trainingen tijdens de 

gymlessen. Daarna worden er lessen met 
extra aandacht voor gezondheid in de klas 
gegeven. Om te kunnen meten of het project 
effect heeft, neemt onderzoeksbureau 
Veldacademie gedurende het project twee 
keer een vragenlijst af onder ouders en 
verzorgers.  
 
Informatieochtend kleuters 
Alle ouders van de groepen 1-2 zijn welkom 
op de informatieochtenden van de kleuters. In 
de MFO wordt een presentatie gegeven over 
hoe en wat de kinderen leren op school. De 
presentatie duurt ongeveer 30 minuten en 
begint om 8.45 uur. Aansluitend kunt u een 
bezoek brengen aan de groep van uw kind. Bij 
de klassendeuren hangen intekenlijsten 
waarop u uw aanwezigheid kan melden. De 
informatieochtenden worden georganiseerd 
op dinsdag 3, vrijdag 6, maandag 9 en dinsdag 
10 oktober. 
 
Inloopochtend groepen 3 
Op maandag 2 oktober is de inloopochtend 
Veilig leren Lezen voor de groepen 3. U bent 
van harte welkom om van 8.30 tot 9.00 uur in 
de klas het lezen te komen bewonderen.  
 
Reminder 
Aanstaande maandag is er de jaarlijkse 
ouderinformatie avond van de 
peuterspeelzaal. Inloop om 18.45 uur. Wij zien 
u graag verschijnen. 
 
 



  
Gezonde traktatie 
Lisette uit groep 3C heeft heerlijke 
fruitspiesen getrakteerd. We hebben 
gesmuld! 

Piyetra uit 3B heeft vandaag getrakteerd op 
bekertjes met fruit. Het was heerlijk.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conciërge  

 
Jasmine is al jaren onze conciërge op het hoofdgebouw. Zij verzorgt de koffie 
en thee, doet de was en lamineert alle bladen. Wat fijn dat zij bij ons als 
vrijwilliger werkt.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Belangrijke data 
02.10 Ouderinformatieavond PSZ 
 Info-avond LED-groep 
03.10 Informatieochtend kleuters 
04.10 Opening Kinderboekenweek op de hoofdgebouw 

Workshop Griezelen bieb IJsselmonde 
Rotterdamse Onderwijsparade 

05.10  Staking, school is dicht 
06.10 Informatieochtend kleuters 
 
 

 


