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Kinderboekenweek van start 
Afgelopen woensdag is de 
Kinderboekenweek van start gegaan. Het 
thema van dit jaar is En toen…?  

In de groepen 4 en 6 is 
schrijfster Marion Sikkel 
op bezoek geweest. Zij 
heeft verteld over haar 
werk als schrijfster, 
waarom ze graag 
schrijfster wilde worden 
en las een stukje voor 
uit haar eigen werk. 
Aan het einde mochten 
de kinderen vragen 
stellen en dat deden ze 
zeer enthousiast. 
De Kinderboekenweek 

duurt nog tot en met 10 oktober. 
 
Onwijze Moeders 
Het project Onwijze Moeders is afgelopen 
schooljaar gestart in de Beverwaard.  
Juf Haidy en een aantal enthousiaste 
moeders van onze school hebben zich hier 
het afgelopen schooljaar hard voor 
ingezet. De initiatiefnemers van het 
project willen, zodra dit weer mogelijk is, 
graag verder met de bijeenkomsten maar 
daar hebben ze u bij nodig. Zij willen graag 
weten wat er speelt onder de bewoners 
van de wijk zodat zij hun programma 
hierop kunnen inrichten. 
 
 
 
 
 
 

Wanneer de bijeenkomsten precies weer 
plaats zullen vinden is nog niet bekend, 
maar heeft u al punten die u graag 
besproken wil hebben? Mail ze dan naar 
juf Haidy: haidy.tafleur@rvko.nl 
 
Contact met de leerkracht 
Ook wij vinden het heel jammer dat het 
contact tussen u als ouder en ons als 
leerkrachten de afgelopen weken anders 
is dan dat we gewend zijn. Wij begrijpen 
dat u bij vragen telefonisch contact 
opneemt met de leerkracht. Wij willen u 
wel vragen dit na schooltijd te doen.        
Op deze manier hebben de leerkrachten 
alle aandacht voor de lessen aan de 
kinderen. Overigens kunt u met al uw 
vragen over overblijfbetalingen terecht bij 
meester Adam.  
Voor het halen en brengen van de peuters 
geldt dat zij met 1 ouder tot aan de deur 
van de klas gebracht mogen worden. Wel 
willen wij u hierbij dringend verzoeken om 
de tweede deur te gebruiken als ingang 
tot de school. Binnen hanteren we de 
richtlijn van het RIVM en verzoeken we u 
om 1,5 meter afstand tot anderen te 
bewaren en niet langer dan noodzakelijk is 
in de gang te zijn. Alleen samen kunnen 
we er voor zorgen dat iedereen gezond 
blijft! 
 
SchoolApp 
Heeft u de SchoolApp al geïnstalleerd? In 
de App houden de leerkrachten u op de 
hoogte van wat er in de klassen gebeurt. 
Vaak gebeurt dit met leuke foto’s. Heeft u 
de App nog niet? Download deze in uw 
Appstore en log in!
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Bouwvakker of architect? 
Adam en Naïm uit groep 1-2F hebben 
vandaag een bouwwerk gemaakt met de 
grote blokken. Door hun goede 
samenwerking wisten zij dit gebouw na te 
maken van een bouwtekening.  
Super knap! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Uitstapjes 
Vanaf de herfstvakantie zullen de 
leerkrachten u weer vragen om mee te 
gaan naar de verschillende uitstapjes die 
we met de kinderen maken. Wij vragen u 
om mee te gaan zodat er voldoende  
toezicht is op de kinderen op de heen- en 
terugweg.  Wanneer er geen ouders zijn 
die zich opgeven om mee te gaan, moet 
de activiteit worden afgezegd. Dat zou 
natuurlijk zonde zijn! 
Houd de app van uw groep dus in de 
gaten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuw meubilair kleuters 
In de groepen 1-2C en 
1-2D zijn er deze week 
nieuwe tafels en 
stoelen voor de 
kinderen geleverd. 
Deze geven de lokalen 
een kleurrijke, frisse 
uitstraling. De 
komende tijd komen 
ook de andere 
kleutergroepen aan de 
beurt.  
Heeft u interesse in 
een oude tafel of stoel? Dan kunt u dit via 
een antwoord op deze mail laten weten. 
 
 
 
 
 
Belangrijke data 
05.10: Dag van de Leerkracht 
16.10: Studiedag: alle kinderen vrij 
19.10: Herfstvakantie  
27.10: Groepen 7 en 8 naar  
            Hofpleintheater 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


