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Belangrijke data 
22 en 27 september: in gesprek met de juffen 

28 september: ouder-kind workshop gr.1-2 

30 september: kinderraad 

6 oktober: start schoolthema ‘Gi-ga-groen’ 

6 oktober: MR-vergadering 

7 oktober: alle kinderen om 12.00 uur uit 

19 oktober: ouder-kind  

       workshop groep 1-2 

20 oktober: maandviering 

21 oktober: alle kinderen om 

       12.00 uur uit 

       

Verjaardagen 

Deze kinderen zijn de komende weken jarig! 

28 september: Zain 

1 oktober: Aryan 

3 oktober: Zeineddin  

5 oktober: Nataniël 

6 oktober: Arda 

10 oktober: Dounia B 

17 oktober: Ömer 

23 oktober: Ali 

 

Gefeliciteerd en veel plezier! 

Wist u dat? 

… we sinds kort in de Spil afval 

scheiden? De gemeente heeft 

gezorgd voor bakken, waar alles 

gescheiden in weggegooid kan 

worden. Zo leren we ook op 

school de kinderen hoe afval 

wordt gescheiden en waarom we 

dat doen. Het gaat om minder 

afval en meer recyclen. 

 

 

… er op school veel corona-

zelftesten liggen? Deze zijn voor 

alle medewerkers. We gaan nu 

nog geen zelftesten aan kinderen 

meegeven naar huis. Mocht u 

een test willen voor thuis, vraag 

er dan naar. Belangrijk dat we 

allemaal alert blijven. Liever een 

keer te vaak testen dan te weinig.   

 

 

… op vrijdag 16 september twee 

kinderen van de Monchyschool 

mochten spreken bij de herden-

king van de Slag om Arnhem? 

Jair (groep 8) en Evert (groep 7) 

hebben hun teksten prachtig 

voorgedragen. Veel mensen 

gaven aan erdoor geraakt te zijn. 

We zijn trots op Jair en Evert! 

Het schooljaar 2022-2023 is begonnen! De kinderen hebben hun plekje  

weer gevonden en er wordt door iedereen hard gewerkt. 

Juist aan het begin van het schooljaar is het belangrijk om aandacht te 

besteden aan een fijne sfeer in de klas. Hoe zorgen we er samen voor dat 

iedereen zich gezien, gewaardeerd en veilig voelt? Wat helpt en wat niet?  

Vragen als deze worden in alle klassen besproken, want op maandag 26 

september is de ‘Week tegen het pesten’ begonnen. De kinderen van groep 

1 tot en met 3 kregen een armbandje met ‘Lief zijn voor elkaar’; kinderen in 

de groepen 4 tot en met 8 met ‘Pesten, ik doe er niet aan mee’. Want  

iedereen hoort erbij en we hebben iedereen nodig. Zo simpel is het... 

Week tegen het pesten 


