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Belangrijke data 
1 november: info over de middelbare school  

 voor groep 7-8 

4 november: kinderraad 

7-8-10 november: kijkje in de klas 

11 november: ontbijten op school in  

 je pyjama (Nationaal Schoolontbijt) 

15 november: alle kinderen 

 om 12.00 uur uit 

25 november: maandviering 

       

 

Verjaardagen 

Deze kinderen zijn de komende weken jarig! 

30 oktober: Ann-Jaynely 

4 november: Deanna 

11 november: Amaya 

15 november: Rogenely 

18 november: Brian jr 

20 november: Noa 

21 november: Dastan & Jair 

25 november: Penelope 
 

Gefeliciteerd en veel plezier! 

Wist u dat? 

… er op dinsdag 15 november 

nieuwe digiborden in de klassen 

worden geplaatst? Ze zijn aan 

vervanging toe, want sommige 

borden kregen kuren :) Als  

bijvoorbeeld een bord uitvalt,  

wordt de les onderbroken, en dat 

willen we natuurlijk niet. Fijn dus 

dat er nieuwe komen!  

 

 

… tien kinderen van de groepen 

6-7-8 op donderdag 20 oktober 

mee mochten doen aan een 

muziekfestival in Arnhem? De 

kinderen volgden vier workshops, 

waaronder zang en drummen. 

Het was prachtig om te zien met 

hoeveel plezier de kinderen zich 

inzetten en leerden in korte tijd. 

 

 

… onze school een nieuwe 

kinderraad heeft? De kinderraad 

bestaat uit zes kinderen, van 

groep 4 tot en met groep 8: Ama-

ni, Ömer, Benaissa, Reydeion, 

Sena en Amira. Zij spreken elke 

maand met de directie over de 

dingen die goed gaan op school 

en die ze willen verbeteren. 

Ook dit jaar is het weer gelukt om schoolfruit te regelen. Vanaf de 

herfstvakantie krijgen alle kinderen weer drie keer per week fruit vanuit 

school. 

Het schoolfruit start op dinsdag 1 november; en is voortaan voor dinsdag, 

woensdag en donderdag. Op deze dagen hoeft u dus geen eten als tus-

sendoortje mee te geven aan uw kind. Op maandag en vrijdag graag wél. 

Andere jaren was er schoolfruit op woensdag, donderdag en vrijdag. Omdat 

we overgestapt zijn naar een andere leverancier, zijn de schoolfruit-dagen 

verplaatst. We verwachten een betere kwaliteit van het fruit van deze  

nieuwe leverancier.  

Schoolfruit 


