
 

 
Maandinfo oktober 2020 

 
 
30 sept start Kinderboekenweek 
30 sept schoolvoetbaltoernooi 7 en 8 (afgelast) 
7 koffie-ochtend (afgelast) 
7 schoolvoetbaltoernooi 6 (afgelast) 
9 afsluiting project Maori’s bovenbouw 
14 schoolvoetbaltoernooi 5 en 3/4 (afgelast) 
16 BOM-theater  
19 t/m 23 herfstvakantie 
26 studiedag 
 

 
 

Gouden weken 
De eerste vier weken van het schooljaar zitten erop. Deze periode staat in het teken 
van groepsvorming en leefklimaat.  
In de eerste weken wordt er extra ruimte en tijd vrijgemaakt om elkaar te leren 
kennen, en de klassenregels met elkaar op te stellen. Zeker voor de leerlingen die 
naar een nieuwe bouw zijn gegaan (groep 3 en 6), is het best een spannende 
overgang. 
Hopelijk heeft iedereen zijn plekje inmiddels gevonden en voelt de klas als een 
veilige plek om te leren en te ontwikkelen. 
De middenbouw heeft de bouwdag in het teken van de Gouden weken gezet. En 
dat was een groot succes. 
 
 
Kinderboekenweek – 30 sept  t/m 11 oktober 
Van 30 september t/m 11 oktober is het Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar  
“En toen?” 
Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we terug in de tijd. Boeken brengen 
geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt.  
Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. Verken werelden 
uit het verleden door het lezen van boeken! 

Op woensdagochtend 30 september openen we op school de Kinderboekenweek 
met een voorstelling door leerkrachten. Verder vinden er op school in deze periode 
verschillende activiteiten plaats rondom dit thema.  

 
Boekenactie Bruna / nieuwe boeken voor schoolbibliotheek 
Bruna heeft weer een aantrekkelijke actie voor de school. Van het totaalbedrag van 
de  boeken die u koopt bij Bruna, mag de school voor 20% (van dat bedrag) gratis 
nieuwe kinderboeken aanschaffen. Een mooie kans voor de school om extra 
boeken aan te schaffen! In de hal zal een bus staan waarin wij de bonnetjes 
verzamelen.  

 



 

 

Een aantal ouders heeft aangegeven graag een boek te schenken aan de 
schoolbibliotheek. Dit stellen wij uiteraard zeer op prijs. Mocht u dat ook willen, 
neemt u dan even contact met ons op over het te schenken boek. 

Mocht u thuis nog kinderboeken hebben, die u niet meer gebruikt worden, maar die 
nog wel aantrekkelijk zijn voor ons, dan horen wij dat ook graag van u.  
 

Sporttoernooien 
De gemeente heeft uit veiligheidsoverwegingen besloten om alle 
schoolvoetbaltoernooien van dit schooljaar de annuleren. Ook de Sylvestercross zal 
dit jaar helaas niet doorgaan.  

 
Afgelasting koffie-ochtend- 7 oktober  
Dit schooljaar staan er vier koffie-ochtenden gepland. De eerste is op woensdag  
7 oktober om 11.00 uur. Helaas kunnen we deze ochtend niet door laten gaan 
vanwege corona. Wij hopen van harte dat minimaal één van de andere 
koffieochtenden wel door zal kunnen gaan. 
 
Deze ochtenden zijn bedoeld om op een informele manier, onder het genot van 
een kopje koffie, met de ouders van gedachten te wisselen. Ook is dit een mooie 
ontmoetingsplek om ervaringen uit te wisselen. Zo horen we graag hoe ouders de 
communicatie rondom schoolse zaken ervaren. 
 
 
Afsluiting project Maori’s - 9 oktober 
Ter afsluiting van het Da Vinci project over de Maori ‘s zullen de leerlingen van de 
bovenbouw om 12.00 uur een muziek- en dansspektakel opvoeren op het 
schoolplein. 
 
 
Indeling BOM-theaters dit schooljaar 
De indeling van de klassen voor de BOM-theaters zijn als volgt: 

● Vrijdag 16 oktober:  Linda/Myrna, Anne-Fleur, Sedef/Miranda 
● Woensdag 25 november:  Remco,  Maud/Daleen, Emely/Selma 
● Vrijdag 26 maart:    Mannie, Dieuwertje, Linda K 

 
 
BOM-theater – 16 oktober 
Door corona is het laatste BOM-theater voor de zomervakantie helaas niet 
doorgegaan. De klassen die dit theater hebben voorbereid, zullen nu als eersten aan 
de beurt zijn. Helaas mogen de ouders hier niet bij zijn vanwege de corona.  
Wij zullen alles in het werk stellen om het optreden wel live uit te kunnen zenden via 
de webcam. 
 
Het eerste BOM-theater van dit schooljaar wordt dus gepresenteerd door de klassen 
Linda/Myrna, Anne-Fleur en Miranda/Sedef. Op vrijdag 16 oktober om 10.45 uur 
begint het theater. Het theater staat in het thema van de Kinderboekenweek.  
   



 

 
 
Studiedag – 26 oktober 
De maandag aansluitend op de herfstvakantie, 26 oktober, is onze tweede studiedag 
van dit schooljaar. Deze dag gaan wij ons verdiepen in “burgerschap”. Wat geven wij 
onze leerlingen mee op het gebied van actief burgerschap en sociale integratie? Wat 
willen wij op dit gebied nog ontwikkelen, en of uitbreiden? 
 

 
De herfstvakantie is dus van maandag 19 oktober t/m maandag 26 oktober.  

 
 
Smaaklessen middenbouw 
In de maand oktober gaat de middenbouw aan de slag met het project 
“Smaaklessen” van het NME (Natuur en Milieu Educatie). Eten en voedsel spelen een 
zeer belangrijke rol in ons leven. Het heeft vele verschillende aspecten. De thema’s 
zijn: smaak, gezond eten, voedselproductie, consumenten vaardigheden en samen 
koken.  
 
 
Nieuwe leerlingenraad 
Vorige week zijn er in de bovenbouw weer leerlingenraad-verkiezingen gehouden. 
Uit elke bovenbouw nemen twee leerlingen zitting in deze raad. Met de 
leerlingenraad worden allerlei schoolse activiteiten en onderwerpen besproken, 
zoals bijvoorbeeld het Sinterklaas klassencadeau voor de bovenbouw, Jantje Beton 
en het klassenfeest, maar ook praktische zaken. Ook is er tijdens dit overleg ruimte 
voor de eigen inbreng van de leerlingen. 
De nieuwe leden van dit schooljaar zijn: Fé, Isis, Laia, Fien, Katie, Lize. 
 
 
Fietsers 
Voor de veiligheid van alle kinderen hebben we de afspraak dat de kinderen naast 
de fiets lopen als ze aankomen bij en vertrekken van de school. Dus ook het 
voetpad links van de school naar de Gaesbeekerhof. Regelmatig zien we daar 
kinderen (en ouders) fietsen in plaats van op de weg. Voor de bewoners is dit 
gevaarlijk en hinderlijk.  
Gelieve hier als ouder ook op te letten, zodat het voor iedereen veilig blijft. 
 
 
Telefonisch afmelden 
Wanneer uw kind ziek is, wilt u dit dan telefonisch doorgeven tussen 8:00 en 8:20 uur 
en niet via de mail.  


