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Geachte ouders/verzorgers 
Hierbij ontvangt u de 3e nieuwsbrief van het school-
jaar 2018-2019.  

  

Personeel 
Deze week heeft juf Marjolein van Sonsbeek al mee-
gedraaid in groep A. Volgende week zal ze officieel in 
groep A starten op woensdag, donderdag en vrijdag. 
Daarnaast zal Marjolein om de week op vrijdagmid-
dag in groep C lesgeven. 
In groep B heeft juf Suus Dop de eerste weken juf 
Elkie vervangen voor haar studie. Naast al haar an-
dere werkzaamheden werkte dit helaas niet voor juf 
Suus. Deze week heeft ze afscheid genomen van de 
groep. De komende periode zal ik, Bianca de Zoete, 
op woensdag groep B lesgeven.  
Het gaat steeds beter met juf Marjanne Beelen, ze is 
al regelmatig op school met kinderen aan het werk.  
 
 

  
 

 
Kom erbij! 
Van 3 t/m 14 oktober is het Kinderboekenweek 2018 
met als thema vriendschap: Kom erbij! Op school 
laten we dit project doorlopen tot de herfstvakantie. 
Op 2 oktober openen we de Kinderboekenweek met 
een spelactiviteit voor alle kinderen. 
 
Lezen vinden we op school heel belangrijk. Iedere 
morgen wordt er in alle groepen op dezelfde tijd 
gelezen. Graag nodigen we u uit, op woensdag 17 
oktober, om met uw zoon of dochter te komen le-
zen. U mag meelezen van 8.50-9.00 uur. Vanaf 9.00 
uur zorgt de ouderraad voor een kop koffie! 
 
 
 
 
 

Computers 
We hebben na de zomervakantie laptops voor de 
kinderen gekregen die we om beurten in de groep 
gebruiken. 
De laptops worden in de verschillende groepen bij 
verschillende lessen ingezet. In de onderbouw wor-
den de laptops gebruikt bij lezen (zoem) en rekenen. 
In de midden en bovenbouw worden de laptops bij 
zoveel mogelijk verschillende lessen ingezet. 
In groep C worden de lessen BLINK (aardrijkskunde, 
geschiedenis en biologie) nu volledig digitaal ge-
maakt. 
De kinderen kunnen inloggen op de les die de leer-
kracht geeft en kunnen met de leerkracht ‘meeklik-
ken’ door de les heen. 
De les gaat op deze manier veel meer leven voor de 
kinderen. En de kinderen zijn nog meer betrokken bij 
de les. 
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Data 
2 oktober Opening Kinderboekenweek 

3 t/m 14 oktober Kinderboekenweek 
17 oktober 8.50- 9.00 uur ouder- kind 

lezen en koffie-ochtend! 

19 oktober Vossenjacht 
22 t/m 26 oktober Herfstvakantie 

 
Met vriendelijke groet, 
Bert Veldhorst en Bianca de Zoete 
 
 
 


