
 
   
 

8 sept Studiedag. Alle leerlingen vrij 
9 sept  Schoolzwemmen voor klas 2 en 6 
10 sept Ouderavond klas 4 
16 sept Schoolzwemmen voor klas 2 en 6 
23 sept Ouderavond klas 2 
24 sept Boeken- en mineralentafel 
25 sept Michaëlsfeest voor klas 1 t/m 6 
29 sept Michaëlsfeest voor kleuters 
30 sept Ouderavond kleuters 
4 okt Klusdag 
 
 
 
 

Komende maandag is het een studiedag voor het team. 
Alle leerlingen zijn deze dag vrij. 
 

Voor de schooltuin zijn planten, struiken, bolletjes, 
fruitbomen etc. van harte welkom. Heeft u iets voor de 
tuin, wilt u dan een mailtje sturen naar Loet: 
vandehoeve@ziggo.nl 
 

Vandaag krijgt u van uw oudste kind op school de 
jaarkalender mee. Deze is op sommige punten iets 
afwijkend van de vorige week meegestuurde kalender: 
4 oktober Klusdag 
7 oktober Ouderavond klas 3 i.p.v. klas 1 
28 oktober Algemene ouderavond i.p.v. 9 oktober 
21 maart Klusdag 
29 mei  Schoolreis klas 1 is op vrijdag 
 

 
Afgelopen woensdag is er door het team een container 
gevuld. Deze ruimte is er binnen de school, en vooral 
op zolder, weer vrijgekomen. 
 
 

Deze week willen wij ook Arwan en Luka Slagter van 
harte welkom heten bij ons op school. Arwan zit in klas 
1 en Luka in klas 5.  
 

In klas 6 is de luizen en netencontrole niet voor niets 
geweest. Wilt u uw kinderen goed controleren. 
 

Een flink aantal jaren was er in klas 4, 5 en 6 op de 
vrijdagmiddag atelier. Na een evaluatie door het hele 
team zijn we met de leerkrachten van de hoogste 
klassen aan het onderzoeken of we een andere vorm 
voor atelier kunnen vinden. Tot de herfstvakantie zullen 
daarom klas 4,5 en 6 in hun eigen lokaal van hun eigen 
leerkracht les krijgen. 
Betsie Otten. 
 

Dieuwke Isabella en Merijn/Manna 
Herma  Luna en Ruby 
Klas 1  Tijn 
Klas 2  Rixt 
Klas 3  Jelle J  
Klas 4   
Klas 5   
Klas 6   
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