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JARIG… 
 

In september 

07 – Jayden Geelhoed 

07 – Jaylinn Geelhoed 

10 – Lynn Goedegebuure 

23 – Adam Heikal 

25 – Anas Yousef 

30 – Roan Willemse 

 

In oktober 

04 – Eva Hauwert 

08 – Emily Green 

11 – Levi van der Wekken 

17 – Jolie van Drie 

18 – Elise Raas 

19 – Martin van Popering 

30 – Ivar Willemse 

31 – Esmee Ooms 

 

 

  HOOFDLUIS 

Bij de hoofdluiscontrole zijn een 

aantal besmettingen 

gesignaleerd. De ouders zijn op 

de hoogte gesteld. Wilt u uw 

kind(eren) thuis ook blijven 

controleren a.u.b.?  

 

SCHOOLREIS 

Zoals u weet, gaan alle kinderen 

dinsdag 21 september op 

schoolreis. In de bijlage kunt u 

hierover meer informatie lezen. 

 RENOVATIES 

• In de zomervakantie zijn 

de tegels op het 

schoolplein opnieuw 

gelegd. De kinderen 

kunnen nu weer veilig 

spelen, rolschaatsen en 

skaten op het plein. 

• Vorige week is de 

kleuteringang geschilderd 

en opnieuw ingericht. 

• Deze week wordt er een 

airco in de leertuin 

geplaatst. 

    

 
 

KOMENDE ACTIVITEITEN 

 

Peilschaalproject – 10/09/2021 

 

Film by the sea – 13, 14, 16 en 

20/09/2021 

 

Schoolreis – 21/09/2021 

 

  

  

NIEUW… 
Na de zomervakantie zijn er 

negen nieuwe leerlingen 

gekomen op onze school.  

 

In groep 1: Tom Zwart / Izzy 

van den Ouden / Marley Olree  

Philou Lans / Zoë Lips 

 

In groep 4: Siem Lips 

 

In groep 6: Alaa Kotaini 

 

In groep 7: Evi en Amy van 

Almenkerk 

 

Fijn dat jullie bij ons op school 

zijn! 
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Onze godsdienstleraar, 

meester Thijs, gaat ons 

verlaten. Hij heeft binnen zijn 

organisatie een andere 

functie aanvaard. Zijn 

opvolger is mevrouw Marieke 

Bos.  

 

Vanaf volgende week zal zij 

op vrijdag de godsdienst-

lessen verzorgen in de 

groepen 5 t/m 8. 

 
 

MEESTER THIJS 
 
 

 

GYMROOSTER 
Vanaf volgende week gaan we weer 

met de kinderen gymmen. Op 

dinsdag krijgen de kinderen van de 

groepen 3 t/m 7 gymles en op 

vrijdag gaan de kinderen van de 

groepen 6 en 8 gymmen.  

 

Voor de kinderen vanaf groep 3 

geldt dat op de dag dat zij gymles 

krijgen u het volgende mee kunt 

geven: 

 

  

• Gymschoenen  

(geen zwarte zolen) 

• Gymkleding 

 

De kinderen van groep 8 

gaan vanuit de Vanger naar 

huis. 

  

 
 

BIJLAGE 
 

• Schoolreis 
  

   

 
 

PEILSCHAALPROJECT 

 

De kinderen van de groepen 

6, 7 en 8 gaan morgen naar 

het peilschoolproject in 

Zierikzee. Voor alle 

begeleiders die meegaan 

staat de koffie op school 

klaar om 8.15 uur. Heeft u 

nog vragen, dan kunnen we 

die nog even bespreken. We 

vertrekken om ongeveer 8.45 

uur. 
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NIEUWS 

PER GROEP 
 

 

  GROEP 3 

Gratis magazine Zwijsen 

Ouders van kinderen van groep 3 

kunnen via onderstaande link een 

gratis magazine aanvragen bij 

Zwijsen: 

https://www.zwijsen.nl/leren-

lezen/gratis-magazine-hoera-mijn-

kind-in-groep-3/ 
 

 

 GROEP 6/7/8 

Film by the sea 

De kinderen van de groepen 

6/7/8 gaan maandag 20 

september naar Film by the sea. 

We vertrekken om 8.15 uur bij 

school. 

 

    

 
 

 

  

 

 

https://www.zwijsen.nl/leren-lezen/gratis-magazine-hoera-mijn-kind-in-groep-3/
https://www.zwijsen.nl/leren-lezen/gratis-magazine-hoera-mijn-kind-in-groep-3/
https://www.zwijsen.nl/leren-lezen/gratis-magazine-hoera-mijn-kind-in-groep-3/
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Voor de vakantie zijn er veel 

kledingstukken e.d. op school 

blijven liggen. Jassen, tassen, 

dassen, wanten, gymspullen, 

rolschaatsen en nog veel meer. 

Mist u misschien iets? Kom dan 

even kijken op school. In de hal 

bij de hoofdingang staat een 

tafel waarop alles is uitgestald. 

 

Als de kledingstukken e.d. niet 

worden opgehaald, geven we het 

aan een goed doel. 

 
 

 

VERGETEN 

KLEDING 

 

 

 

   
  

 

   

   

 


