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Kinderboekenweek: thema Griezelen 
Vorige week dinsdag 3 oktober is de Kinderboekenweek 
geopend door een ‘geheime voorlezer’. Deze geheime 
voorlezer las voor uit het boek de Gruffalo van Julia 
Donaldson. Al na de eerste paar woorden werd de stem 
van meneer (Rinus) Allemekinders herkend door de 
kinderen. Bij het afscheid van Rinus Allemekinders is het 
boekje: Wel schrift dei blift, verkocht aan vele mensen. De 
opbrengst hiervan is geschonken aan de school in de vorm 
van nieuwe boeken. Deze nieuwe ingepakte boeken 
mochten de kinderen zoeken in school en vervolgens 
uitpakken in de klas. We zijn erg blij met de nieuwe boeken. 
Bedankt hiervoor! 
 
 

Computertypen groep 7 
De kinderen van groep 7 hebben vandaag een opgaveformulier meegekregen voor een cursus typen, 
word en PowerPoint. Bij voldoende opgave vindt de cursus plaats op school. In verband met het 
continurooster is er navraag gedaan over de tijd. De tijd waarop de cursus waarschijnlijk gegeven gaat 
worden is van 14.30 tot 16.00.  
 
 

Invalide parkeerplaats 
Voor de school zijn twee invalide parkeerplaatsen. Het komt voor dat deze parkeerplaatsen gebruikt 
worden zonder dat mensen hier recht op hebben. Deze parkeerplaatsen zijn bedoeld voor mensen met 
een blauwe kaart.  
 
 

Fietskeuring groep 5 t/m 8 
Volgende week dinsdag 17 oktober is er een fietskeuring voor alle 
leerlingen van de groepen 5 t/m 8. Ouders van kinderen uit deze 
groepen ontvangen een inspectielijst waarop gecontroleerd zal 
worden. Uw kind krijgt de bevindingen van het VNN-team mee naar 
huis.   
 

Nieuwsbrief vanuit Social Scools 
Op de informatieavond enige weken geleden is Social Scools 
geïntroduceerd. Na de herfstvakantie zal de nieuwsbrief via Social Scools verstuurd worden. Het is dus 
van belang dat u na de herfstvakantie aangemeld bent bij Social Scools.  
Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u terecht bij Alexandra Zwiers (leerkracht groep 8) of Peter 
Schuten (leerkracht groep 5).  
 
 

 

 

Belangrijke data 

17 oktober : Fietskeuring groep 5 t/m 8 

23 t/m 27 oktober : Herfstvakantie 

 

 

Nieuwsbrief 
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