
 

 

 
 

Nieuwsbrief nr.4 (12 – 31 okt.) 

Schooljaar 2016 – 2017 

 

 

Agenda 

Woensdag 12 okt. Afsluiting project Kinderboekenweek. 

   Voorleeswedstrijd bovenbouw 

   13.30 u. Cursus godsdienstdiploma (Lizet) 

Donderdag 13 okt. Cursus pedagogisch leiderschap (Judith en Margreet) 

   19.00 u. Teamvergadering 

Vrijdag 14 okt. Schoolleiders opleiding (Judith) 

 

Maandag 17 t/m vrijdag 21 okt. is het herfstvakantie 

 

Woensdag 26 okt. 12.45 u. Teamvergadering  

Donderdag 27 okt. 20.00 u. Vergadering oudervereniging 

 

 

De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op woensdag 2 november a.s. 

 

 

 

 

Nieuws uit de peuterspeelzaal 

Tandenpoetsen! 

Afgelopen weken hebben we het veel gehad over tandenpoetsen. Welke 

tandpasta heb je thuis en waar poets je je tanden.  Het boekje “Anna poetst 

haar tanden” van Kathleen Amant stond centraal. Anna poetst samen met haar 

mama haar tanden. De peuters hebben ook werkjes gemaakt over tandenpoetsen. 

We hebben tanden gepoetst op papier met een tandenborstel en verf. We 

hebben vieze tanden schoongemaakt en een mooie kleurplaat gemaakt.   

Na de herfstvakantie gaan we verder met onze lampion. Op woensdag 9 

November gaan we langs een paar deuren in de omgeving van de peuterspeelzaal. 

Als de lampion klaar is gaan we werkjes maken die over de herfst gaan.   
 

Brugproat 



 

Nieuws uit de onderbouw 

Verhalenmachine 

De verhalen van de onderbouw kunnen ouders lezen via deze link. 

Gr Annemieke 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLeqgwEpQmx3YX_p2WGxdpe0GfPz2qv

aTE 

 

 iPads bestellen via de stichting 

Met ingang van vandaag kunnen er weer iPads besteld worden via de Primenius-

website https://www.primenius.nl/ipad/ipad-bestelformulier 
 

 

 

Jumbo-sparen voor je school 

Ook al is het ontvangen van de spaarpunten nu afgelopen, het inleveren en 

registreren kan nog tot 26 oktober a.s.  

Dus………als u nog punten heeft, lever ze in of registreer ze zelf online. 

Bij de tussenstand van vandaag staan we op de vierde plaats van de 10 scholen 

uit de regio. Een mooi resultaat dat we graag zo vast willen houden, want hoe 

meer punten hoe groter het geldbedrag dat we kunnen besteden. 

 

 

Leeg leslokaal 

Nu we naar drie groepen zijn gegaan, hebben we een lokaal “over”. 

Deze opmerking horen we regelmatig van ouders.  

Het zou zonde zijn om dit lokaal leeg te laten staan want dan wordt het al snel een 

opslagruimte. 

Daarom hebben we in dit lokaal alle materialen voor techniek (techniekhoek) en 

alle concrete materialen voor rekenen (rekenhoek) bijeen gebracht. 

In de loop van het schooljaar zullen kinderen hier intensiever gebruik van gaan 

maken 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team van ’t Groentje en het Hoogholtje, 

Gerhard Bruining 
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Raadselroute  
Kom naar de Bibliotheek en doe mee aan de Raadselroute en ontdek wat je 

opa’s en oma’s speelden, snoepten en lazen. 

Ook in de herfstvakantie kun je nog mee doen.  

Voor kinderen van 8-12 jaar. 

                                                                  

 

 

http://bibliotheek.centreceramique.nl/index.php?id=4965&gclid=CJSak7Xb1M8CFRdmGwodHzgFwA
http://bibliotheek.centreceramique.nl/index.php?id=4965&gclid=CJSak7Xb1M8CFRdmGwodHzgFwA

