
Datum Activiteit Tijd: Wie 

Maandag 10 oktober Uitleg ateliers 14.40 “hulpouders” 

Maandag 10 oktober  Identiteitsvergadering 15.15 team 

Woensdag 12 oktober Activiteiten kinderboekenweek 10.30–12.00  
uur 

kinderen 
Woensdag 12 oktober Vergadering MR / SAC 19.00u SAC 

20.00u MR 
MR / SAC 

Vrijdag 14 oktober Start herfstvakantie 14.30 uur Kinderen 

    

Aanwezigheid directie en ib week 41 
Deze week zijn  Peter en Linda niet op school zijn i.v.m. een  studiereis. Voor dringende 
zaken kunt u dan terecht bij juf José. 

Kinderboekenweek  
Vorige week zijn Miep van de Biep en Toos Boekendoos 
op school geweest om de kinderboekenweek te openen. 
Ook brachten zij voor iedere stamgroep 5 boeken mee. 
Het thema van deze kinderboekenweek is “voor altijd jong”.  
 
Morgen, dinsdag 11 oktober komen er 5 spelers van FC Emmen in de stamgroep voorlezen. 
 
Woensdag 12 oktober gaan ongeveer 30 kinderen naar de Horst om daar voor te lezen en 
voorgelezen te worden. 
Groep 5 gaat een digitaal prentenboek maken. 

 
Geen weekviering                                                                                                                        
In verband met alle activiteiten rondom de kinderboekenweek zal er deze week geen 
weekviering zijn. Ten tijde van het plannen van de weekvieringen waren de data van deze 
buitenschoolse activiteiten nog niet bij ons bekend.  

 
Een fijne herfstvakantie! 

Wij wensen iedereen alvast een fijne herfstvakantie toe! 
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Ateliers 

Na de vakantie starten we  weer met de ateliers. Met o.a. de hulp van ouders en andere 

wijkbewoners zullen verschillende projecten worden opgezet. De invulling zal in principe zijn 

van de 1e- t/m 4e-jaars en van de 5e-t/m 8e-jaars.  Het thema is erfgoed. Als er nog ouders 

zijn die willen helpen, heel graag! U kan zich hiervoor opgeven bij de stamgroepleid(st)er 

van uw kind. 

Lichtjesfeest op 10 november  

Ook dit jaar vieren we weer het Lichtjesfeest op school. Noteert u alvast de datum en tijd: 

10 november van 18.00-19.00 uur in uw agenda?   

Jarig deze week                                                                         

11 oktber;    juf Linda                                                                                    
12 oktober; Auriana uit de Uilenburcht. Ze wordt 10 jaar.  
13 oktober; Ramon Niezen van de Apenrots. Hij wordt 9 jaar.                                                                                                           
16 oktober; Nicky Zwiers. Zij wordt 4 jaar en zal starten in de Bijenkorf.                      
20 oktober; Adam Gringhuis uit de Pinguinrots. Hij wordt 7 jaar.                                          
23 oktober; David Khatchatrian uit de Vlindertuin. Hij wordt 6 jaar! 

Vlindertuin en Bijenkorf 
Boeken ruilen 
Morgen mogen de bibliotheekboeken weer geruild worden. Willen jullie eraan denken om 
het boek in de bijbehorende boekentas morgen weer in te leveren? 
 

 
 
Voorleesouders gevraagd. 
Voor deze week zijn wij nog op zoek naar voorlees(groot)ouders. Het gaat om de woensdag, 
donderdag en vrijdagochtend van 8.40 uur tot 9.00 uur. 
 
Ouderbijeenkomst Jongleren in het Verkeer 
Op woensdagmiddag 12 oktober van 13.30 uur tot ongeveer 14.30 uur zou er een 
ouderbijeenkomst over Jongleren in het Verkeer zijn. Uw kind heeft hiervoor vorige week 
een uitnodiging meegekregen. Maar er is nog geen enkele ouder die heeft aangegeven erbij 
aanwezig te willen zijn, vandaar dat we het nu hebben verplaatst naar de ochtend van 9.00 
uur tot ongeveer 10.00 uur. Hierover heeft u ook een mail ontvangen.  
Wij hopen op een grote opkomst!  
 
 
 



 
 
 
Ouders gevraagd. 
Voor het maken van de lampions zijn wij op zoek naar ouders die ons hierbij zouden willen 
helpen. Wij willen dit graag starten op woensdagochtend 26 oktober aanstaande van 9.00 
uur tot 10.00 uur.Lijkt dit u leuk, dan kan u zich opgeven bij juf Harmke of bij juf Paulina. 
 
 
Apenrots    
Project 
Na de vakantie starten we met een nieuw project. Hiervoor kunnen we (kleine) keien en 
stenen gebruiken. De kinderen mogen deze mee naar school nemen. 

 
 
Pinguïnrots  
Kranten gevraagd.                                                                                             
Voor het maken van de Pinguin-lampions hebben de Pinguins heel veel kranten nodig. Als u 
thuis kranten heeft die wij mogen gebruiken hiervoor, graag inleveren bij meester Mark. 
Namens alle Pinguins alvast bedankt! 

 

Uilenburcht                                                                                                     
Skoolchoizz                                                                                                                
Woensdag 26 oktober 2016 wordt er in het Hampshire hotel in Emmen een informatiebeurs 
voor alle kinderen in groep 8 en hun ouders/verzorgers. Tijdens deze beurs kunt u zich laten 
informeren over de verschillende voortgezet onderwijsscholen in Emmen. 

De achtstejaars krijgen hierover een flyer mee naar huis. 

Stof en wol gevraagd                                                                                                                                 
Tijdens de ateliers (en het project na de herfstvakantie) zullen we gebruik maken van stof en 
wol. Als u nog restjes heeft liggen houden we ons warm aanbevolen. 



Met heel veel plezier vraagt de brede school aandacht voor het volgende nieuwe project! 

Dit project is een samenwerking tussen de Brede School Kunst & Cultuur en het nieuwe 

ATLAS theater. 

 

 

 

We nodigen alle kinderen van de basisscholen in Emmen uit, om GRATIS, onder 

begeleiding van 1 volwassene, naar een jeugdvoorstelling in het nieuwe theater te komen 

kijken. Zo kunnen de kinderen op een hele mooie en laagdrempelige manier kennis 

komen maken met het nieuwe theater.  

Van 10 oktober t/m 31 december kan men per gezin kaartjes reserveren: een kind/of 

meerdere kinderen uit het gezin onder begeleiding van één ouder/verzorger. We hebben 

17 prachtige jeugdvoorstellingen geselecteerd. Voorwaarde is dat de jongens en meisjes 

op een basisschool in de gemeente Emmen zitten. 


