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Popcornparty 
Ook dit schooljaar organiseerde juf Haidy 
weer de popcornparty. Afgelopen dinsdag 
en woensdag konden de kinderen uit de 
groepen 1-2 genieten van een filmpje, een 
muziekje en een dansje in de speelzaal op 
het hoofdgebouw. De aanwezige peuters 
waren woensdag ook aan de beurt. Juf 
Haidy kreeg hulp van meester Thomas die 
onder ander de kaartjes van de kinderen 
controleerde. Gelukkig had iedereen een 
kaartje bij zich en hebben de kinderen 
genoten!

 
 
Studiedag 
Werken in het onderwijs vraagt nogal wat 
van leerkrachten. Als leerkracht heb je 
niet overal invloed op, maar je kan wel 
bepalen hoe je met de druk omgaat. 
Dit jaar zijn wij van start gegaan met 
Leer- & Veerkracht, een schoolbrede 
aanpak om de veerkracht en het 
welbevinden van het team – en 
uiteindelijk de kinderen - te versterken en 
te vergroten. Tijdens de studiedag van 
vandaag is het team aan de slag gegaan 
met het thema ‘Sterkte kanten & 
Kwaliteiten’.  

Door je eigen kwaliteiten te kennen en 
ook die van je collega’s ben je als 
leerkracht nog beter in staat om deze op 
de juiste manier in te zetten tijdens het 
lesgeven. 

 
 
Brede school 
Na de herfstvakantie begint de Brede 
School met een nieuwe ronde. Er zijn weer 
veel leuke activiteiten om aan deel te 
nemen. EHBO en huiswerkbegeleiding 
gaan verder met dezelfde kinderen als 
voor de vakantie.  
Alle activiteiten duren tot aan de 
kerstvakantie en zijn gratis, maar niet 
vrijblijvend.  
Afmelden kan bij meester Mark, Jasper en 
Mohamed. 
 

Maandag  Koud koken 3 en 4 

Dinsdag Tekenen 5 en 6 

Woensdag EHBO 7 en 8 

Donderdag Muziek 1 en 2 

Vrijdag Huiswerkbegeleiding 7 en 8 
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Wijkactie Beverwaard 
Op woensdag 21 oktober wordt er een 
schoonmaakactie gehouden in de 
Beverwaard. U kunt uw steentje bijdragen 
door u op te geven om mee te helpen. Alle 
informatie hierover vindt u in de flyer 
hieronder. 
 

 
 
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! 

Spel voor in de vakantie 
Zoals u weet hebben wij als Lekker Fit! 
school gezonde voeding hoog in het 
vaandel staan. Via werkboeken van Lekker 
Fit! krijgen de kinderen een beter inzicht 
in wat gezonde keuzes zijn. Het 
Voedingscentrum heeft u hier ook een 
leuk online spel voor ontwikkeld. Dit vindt 
u via  
https://eetwisselspel.voedingscentrum.nl/ 
 
Een tip voor in de vakantie van onze 
vakleerkrachten gym! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belangrijke data 
19.10:  Herfstvakantie  
25.10:  Start wintertijd 
26.10:  Eerste schooldag na de  
  herfstvakantie 
 

 
 


