
Datum Activiteit Tijd: Wie 

Donderdag 22 en  
vrijdag 23 september 

Studie-tweedaagse team – 
Kinderen vrij! 

 Kinderen 

Woensdag 28 september 
 
 

Weekviering 11.30 uur Iedereen 
Woensdag 28 september OR vergadering 20.00 uur OR 

Donderdag 29 september Eerste paal de grond in 
(Nieuwbouw Kindcentrum) 

09.00 uur  

    

Aanwezigheid directie week 38 

Peter Möhlmann is aanwezig op dinsdag (hele dag) en woensdagmiddag. 
Linda Oude Groeniger is aanwezig op maandag. 

Studie-tweedaagse  
Donderdag 22 september en vrijdag 23 september heeft het team een studie tweedaagse. 
Dit betekent dat alle kinderen deze beide dagen vrij zullen zijn. 

29 September start nieuwbouw Kindcentrum Emmerhout 
Op donderdag 29 september zal om 09.00u de eerste paal in de grond gaan van onze 
nieuwe school. Aangezien dit een feestelijk moment is, zal een aantal kinderen hier ook bij 
aanwezig zijn.  Vervolgens zal in de eerste week van oktober de bouw officieel van start 
gaan.  

 
Jarig deze week 
Valentino Harteveld (9jaar), Pinguinrots 
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Vlindertuin en Bijenkorf 
Start van de dag 
Zou u zo vriendelijk willen zijn om uw kind zelfstandig in het lokaal te laten gaan als de deur 
dicht is? Wij sluiten de deur om 08:25uur. Dit om de rust in de groep te behouden. 
  
Einde van de dag 
De afgelopen dagen is het ons opgevallen dat sommige ouders/ verzorgers al heel vroeg op 
het schoolplein zitten  wachten tot de school uit is. Vaak zijn wij dan nog aan het buiten 
spelen, wat het voor sommige kinderen erg moeilijk maakt. Graag zouden we u vragen om 
iets later te komen of om achter het hek te wachten. 
 
Gruitendag 
Op dinsdag en donderdag is het bij ons op school Gruitendag. Gruiten staat voor Groente en 
Fruit Eten. De kinderen mogen dan groente, fruit of een boterham meenemen naar school. 
Koekjes gaan weer mee naar huis. 
 
Rectificatie. 
Vorige week in het Fonkelnieuws hebben we onze nieuwe stagiaire voorgesteld, maar 
helaas hebben we haar naam niet goed genoemd. Er stond Choudi, maar het moet zijn 
Chouni. 

Bibliotheekboeken mee naar huis.                                                                            
Vanaf morgen krijgen de Vlinders en de Bijen elke dinsdagmiddag een bibliotheekboek mee 
naar huis. Zodat u lekker thuis voor kunt lezen aan uw kind. Het is de bedoeling dat het boek 
de week daarna weer op dinsdag ingeleverd wordt, zodat uw kind dan weer een nieuw boek 
uit kan zoeken. 
 

Apenrots                                                                                                   
Klasbord                                                                                                                                                     
U heeft gisteravond via mail de inloggegevens van Klasbord ontvangen. Vanaf vandaag 
probeer ik regelmatig een foto te plaatsen. Mocht u geen mail ontvangen hebben, dan  hoor 
ik het graag!                                                                                                                          
 

 

Uilenburcht 

Ruilen 
Vandaag staat juf Karina voor de groep en juf Marije zal op dinsdag (i.p.v. juf Karina) de 
groep draaien. 

Kinderpostzegelactie 
Volgende week woensdag start de landelijke kinderpostzegelactie. De zevende- en 
achtstejaars mogen na schooltijd de straat op om zoveel mogelijk te verkopen. In de klas 
zullen we natuurlijk eerst oefenen hoe je dat moet doen.  

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwick4uflJvPAhUE5xoKHce1CXIQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/arinavangelder/sil-op-school-thema-in-ieder-hoek-een-boek/&bvm=bv.133178914,d.d2s&psig=AFQjCNEUqEv5R_BwMiRVDXaG6QbALZhQjw&ust=1474365111540055

