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N I E U W S B R I E F 
 

NR. 4  6-10-2017 

Agenda 
Woensdag  11 oktober kleedjesmarkt 

Donderdag  12 oktober voorleeswedstrijd 

Vrijdag 13 oktober Afsluiting kinderboekenweek 

Week 16 t/m 20 oktober Oudergesprekken groepen 3 

Week 23 t/m 27 oktober Herfstvakantie  

Week 30/10 t/m 3/11 Oudergesprekken groep 5 t/m 8 

Woensdag 1 november Fietscontrole 

Maandag 6 november 16.00 uur informatie uurtje  passend onderwijs 
 

 

Dag Allen 

Gisteren hebben de leerkrachten gestaakt. Vele 

bedrijven, pretparken, musea, zwembaden en andere 

‘uitjes’ zijn in het gat gesprongen om het voor de kinderen 

een leuke dag te maken. We hopen dat dat ook bij jullie 

gelukt is.  

Voor de leerkrachten was het gisteren een dag om te staken en ook een dag vol 

inspiratie. We staken voor een eerlijk salaris en minder werkdruk. Tijdens de 

personeelsdag, die al lang voor de staking was gepland, gaven onze mensen de 

politiek in Den Haag de rode kaart!  

Naast dit geluid, was er ook het geluid van inspiratie. Met sprekers en een goed 

gesprek over gepersonaliseerd onderwijs. Een dag waarbij we hebben gedroomd 

over hoe het allemaal zou moeten en kunnen. Een dag die we zeker omzetten in 

concrete ideeën, plannen en acties. Maar daarover later meer!  

In deze nieuwsbrief aandacht voor onder andere de oudergesprekken, de 

Kinderboekenweek, het schoolplein,  de bollenplantdag, een terugblik op het 



Boerinnetjespad van groep 3, de fiets-diploma’s van groep 5  en een leuke 

uitgaanstip. Kortom, veel leesplezier! 

 

Oudergesprekken 

Niet alle groepen hebben in dezelfde week de oudergesprekken. Voor sommigen is 

het voorafgaand en voor anderen aansluitend aan de herfstvakantie. Dit omdat het 

qua planning voor iedereen anders is, even de groepen op een rij:  

Gr 3/4: 16 t/m 20 oktober. 
Gr 5t/m 8: 30 oktober t/m 3 november 

 

De Kinderboekenweek 

Gruwelijk Eng is al weer in volle gang. Woensdag bij de opening 

wist de heks iedereen in de goede sfeer te brengen. In deze 

nieuwsbrief nog even de speciale momenten op een rij. Vorige 

week is er een meer inhoudelijke brief geweest. 

 

Woensdag 11 oktober: kleedjesboekenmarkt 

Vanaf 13 uur stallen de kinderen de meegebrachte boeken uit.  
Vanaf 13:15 kijken en kopen  

groep 1 t/m 3 gaat alleen als u als ouder meekomt.  
Groep 4 t/m 8 alleen naar de markt (als ze geld mee hebben)  

Graag bij de eigen leerkracht opgeven als je boeken wilt verkopen  
  

Donderdag 12 oktober: Voorleeswedstrijd  

Uit groep 7 en 8 strijden twee kinderen om de titel. Wie gaat onze school in de 

bibliotheek Stadkanaal vertegenwoordigen?? 

Vrijdag 13 oktober afsluiting 

De kleuters worden net als anders in de klas gebracht. 
Groepen 3 t/m 8 gaan niet naar binnen (de leerkrachten zijn buiten).   
Om 8:30 afsluiting met alle kinderen op het plein: het kinderboekenweeklied zingen 
en dans!   
De ‘Leesleedies’ komen deze dag bij de kleuters op bezoek. 
 

 

 

 



Het schoolplein 

Afgelopen week hebben alle kinderen een flyer meegekregen met een uitdaging: 

teken, knutsel en fantaseer je eigen schoolplein. Wellicht is er gister tijdens de extra 

vrije dag al flink gewerkt? Pak anders een regenachtig uurtje (die zijn er helaas 

genoeg dit weekend) om eens flink te fantaseren! Maandag mogen alle ideeën naar 

school. Woensdag zit de schoolplein-commissie weer bij elkaar en kunnen we met de 

ideeën van kinderen en team aan de slag voor een eerste ruwe schets!  

 

Boerinnetjespad 

 

Vrijdag 30 September heeft groep 3 het 

boerinnetjespad gelopen bij de fam. Platen in 

Ter Apelkanaal. Er was voor de kinderen veel 

te zien, te leren en te proeven: aardbeien, sla, 

komkommer, tomaat en nog veel meer. Ook 

werden er kastanjes gezocht om mee te 

knutselen in de klas.  

Dankzij de inzet van veel ouders was het een 

geslaagde middag! 

 

Fietsen!! 

Vrijdagochtend heeft groep 5 fietsles gehad. Deze ochtend hebben we onze fietsen 

gecontroleerd. De fietsroute naar gym is weer even extra geoefend en we weten 

waar we op moeten letten als we in een groep fietsen!  We hebben allemaal ons 

fietsdiploma gehaald! 

 

Ter Apel in de bloemen! 

De handels- en ondernemersvereniging Mercurius heeft de scholen in Ter Apel 

uitgenodigd om in de groenstroken van de Hoofdstraat en het Marktplein in Ter Apel 

bollen te poten. Volgend voorjaar staat het dorp er dan weer prachtig kleurig op! 

Groep 8 maakt van de uitnodiging gebruik en gaat maandag 16 oktober met de  

handen in de grond! 

 

Uitgaanstip , Zpannend Zernike, Backstage in de wereld  van 

wetenschap en technologie. 



In het weekend van 14 en 15 oktober vindt Zpannend Zernike plaats inde stad 

Groningen. Erg interessant en boeiend, vooral voor basisschoolleerlingen, hun ouder 

en grootouders. Er is van alles te beleven. Een weekend dat bol staat van 

wetenschappelijk vermaak. Op zaterdag in de binnenstad van Groningen, op zondag 

op de Zernike Campus. Zelf proefjes doen, demonstraties bekijken, praten met echte 

wetenschappers, ontdekken en naar boeiende verhalen luisteren. De toegang is 

overal gratis. Kijk op www.zpannendzernike.nl voor meer informatie.  

 

http://www.zpannendzernike.nl/

