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Beste ouders,  

 

Afgelopen week stond er veel op de planning. Zo hadden we de opening van de 

Kinderboekenweek, maar 5 oktober was ook de dag van de leerkracht.  

Alle leerkrachten zijn deze dag even in het zonnetje gezet en verwend met een 

lekker stuk taart. We werken nog even hard door tot de herfstvakantie, om daarna te 

genieten van een weekje rust. 

 
 

Met vriendelijke groet, mede namens het team, 

Sherida Pothoven-Worm 

 

Personeel 
Ilse 

Juf Ilse heeft deze week aangegeven dat ze per 1 december stopt op Kindcentrum 

Van Den Bergh. Dit betekent dat we een vacature zullen plaatsen en op zoek gaan 

naar een nieuwe IB-er. Juf Ilse zal een nieuwe uitdaging aan gaan in Amersfoort. We 

wensen haar heel veel succes en plezier met haar nieuwe baan. 

 

Klarie 
Zaterdag 1 oktober is juf Klarie bevallen van Sem. Moeder en zoon maken het goed. 

Mocht u een kaart willen sturen, dan kunt u deze afgeven bij de leerkracht van uw 

zoon/dochter. 
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Je talent is wie je bent! 

School Kerk Gezinsdienst 
 

Zondag 9 oktober vieren we met de school een dienst in de 

Gereformeerde Kerk. Alle groepen hebben heel mooie 

werkstukken gemaakt die zondag te bewonderen zijn. 

Verschillende kinderen zullen actief meewerken aan de 

dienst. 

We hebben ook veel liedjes voor deze dienst geoefend. Met 

alle kinderen van de school zullen we het themalied op het 

podium zingen: Gi-Ga-Groot cadeau. 

We hopen veel gezinnen te ontmoeten zondag! Welkom 

ook voor opa en oma en iedereen die wil komen! 

Voor kinderen tot 4 jaar is er oppas aanwezig. 

 

 

 

 
 
 
Gi-Ga-Groen 
 

Wat was het woensdag een feest op school! Veel kinderen, ouders en juffen waren in 

het groen. Bij de boekenkramen was er veel groene versiering. Hartelijk dank ouders 

voor jullie hulp! 

De opbrengst van woensdag was al meer dan € 2000.  

Niet iedereen was in de gelegenheid om woensdag een boek te kopen (je krijgt het 

Boekenweekgeschenk erbij!) Als je tijdens de Kinderboekenweek een boek bij de 

Bruna koopt, dan willen wij graag de bonnetjes daarvan. 20 % van de opbrengst 

mogen wij weer op school besteden. Bonnetjes kun je inleveren bij je juf! 
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Je talent is wie je bent! 

Ouderbetrokkenheid 
 

Woensdag 28 september jl. was onze eerste vergadering van de commissie 

Ouderbetrokkenheid van dit cursusjaar. De commissie bestaat uit drie ouders 

(Gradda Vermeer, Thea Roordink, Irene van Veen) en drie leerkrachten (Carla, Wendy, 

Wilma). Als commissie Ouderbetrokkenheid willen wij het contact tussen ouders en 

school zo goed mogelijk laten verlopen. De komende activiteiten staan er de komende 

tijd op stapel: 
Groep onder de loep: na een open inloop is er verspreid over het jaar de mogelijkheid 

voor u als ouders/verzorgers elkaar te ontmoeten en door de leerkracht geïnformeerd 

te worden over de gang van zaken in de groep. Tijdstip: half 9 tot 9 uur. Er is naast 

ontmoeting een inhoudelijk stukje over het onderwijs en hoe het gaat in de groep.  

Denktank: twee keer per jaar willen we met een aantal ouders van gedachten 

wisselen over een bepaald onderwerp. Het eerste onderwerp waar we graag met u 

over willen spreken is over de verschillende aspecten van identiteit bij ons op school. 

De eerste denktank is op woensdag 23 november a.s. (nieuwe datum!). Per groep 

worden er twee ouders/verzorgers uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn en mee te 

denken. 

We hopen op mooie ontmoetingen en fijne 

gesprekken! 
 

Met vriendelijke groet, commissie 

Ouderbetrokkenheid 

 
 

 
 

Bericht van Foto Koch 
 

Waar voorheen Foto Koch binnen 10 dagen de inlogkaarten bij u op school kon 

leveren, moeten wij helaas concluderen dat het ons dit jaar niet gaat lukken. 

De arbeidskrapte speelt hierbij een grote rol. Hierbij is het erg lastig gebleken om 

gekwalificeerd personeel te vinden.  

Onze doelstelling is om de inlogkaarten binnen 4 weken na fotografiedatum naar u te 

verzenden. 

Wij hopen op uw begrip en zullen alles in het werk stellen om de service die u van ons 

gewend bent volgend jaar weer te behalen. 
 

  



betrokken     |     vertrouwen     |     creatief     |     verantwoordelijkheid 

 

 

 

 

Je talent is wie je bent! 

Kind op maandag 

 

10  t/m 14 oktober: Hulp is onderweg!  
Het volk Israël trekt verder naar het beloofde land. Maar dan 

krijgen ze honger en dorst. Gelukkig is er hulp onderweg: in de 

woestijn regent het brood en uit de rots komt water! God laat zijn 

volk niet in de steek. Ook Mozes kan het niet allemaal alleen. Zijn 

schoonvader heeft een tip: Mozes heeft helpers nodig.  

 

 17  t/m 21 oktober: Een voorbeeld zijn 

Hoe kun je goed leven? Wat moet je dan doen en wat kun je 

beter niet doen? Daarover gaat het in de verhalen van deze 

week. In de woestijn krijgt het volk Israël de tien geboden, als 

richtingaanwijzer naar het goede leven. 
 

31 oktober  t/m 4 november: Wat nu? 

Deze week lezen we hoe het volk onzeker wordt van het lange wachten 

op Mozes. Ze maken hun eigen plan. En dat loopt bijna verkeerd af. 

Gelukkig is God een God van herstel en een nieuw begin. God en Zijn 

volk kunnen weer samen verder. Aan de hand van de verhalen denken 

de kinderen na over hoe je verder kunt als er iets misgaat.  
 
Kalender 

 

9 oktober School Kerk Gezinsdienst 

10 oktober Studiedag team; alle kinderen vrij 

12 oktober Groep onder de loep; groep 8 

14 oktober Open inloop; groep 1-2 

14 oktober Groep onder de loep; groep 1-2A 

21 oktober Speelgoedochtend groep 1-2 

24 t/m 28 oktober  Herfstvakantie 

2 november Dankdag 

4 november Open inloop; groep 1-2 

4 november Groep onder de loep; groep 1-2B 

4 november Berghjournaal 

9 november Open inloop; groep 3-8 

9 november Groep onder de loep; groep 3B 

9 november Hart voor school: groep 1-2B 

11 november Oudermail 

17 november Schoen zetten 

23 november Denktank: Identiteit 


