
Beste ouders/verzorgers, 

De herfst heeft nu echt zijn intrede gedaan. Wij hebben daar vorige week 

donderdag en vrijdag volop van mee kunnen genieten. Weliswaar vanuit een 

mooie ruime binnenzaal kijkend op het strand en de zee. De wind en regen 

waren zichtbaar aanwezig. Twee dagen waarin we met elkaar de diepte in 

gegaan zijn. Wat beweegt en drijft ons en waar willen we naar toe de 

komende 4 jaar. Eens in de 4 jaar moet een school een schoolplan schrijven 

waarin de doelen voor de komende 4 jaar helder moeten worden beschreven. Terugkijkend op de 

vorige jaren en vooruitblikken naar de toekomst. Samen met het team en meerdere gasten 

(waaronder een aantal ouders) hebben wij onszelf een spiegel voorgehouden en de eerste stappen 

gezet op weg naar 2024.  

In de tijd dat wij weg waren zijn er 10 nieuwe Touchscreens in de verschillende lokalen opgehangen 

Prachtige borden. Zoals altijd werkt het niet meteen 

optimaal maar ook dat gaat snel verholpen worden. 

En buiten de school is een groep ouders hard aan het 

werk geweest om alle pleinen weer toonbaar te 

maken. Een container voor de school is daar mede het 

toonbeeld van. Onkruid weg, struiken snoeien, 

vegen…….het is weer een lust voor het oog! Heleen, 

Mark, Emiel, Hilda, Bert-Jan en Johan: jullie zijn 

geweldig! Onze dank is groot!! 

Meester Fred is na 4 weken ziekenhuis weer thuis. Nog herstellende maar 

weer op de weg terug naar gezondheid. Omdat we inmiddels weten dat 

het langere tijd zal duren voordat hij weer echt op de been is hebben we 

een vervanger voor Fred gevonden. Gelukkig! Deze man (als alle 

formaliteiten rond zijn zal ik zijn naam officieel vermelden) begint op 1 

november a.s. Tot die tijd redden we  met elkaar! 

De knieoperatie (nieuwe knie) van secretaresse Esther van der Werff is 

goed verlopen maar het herstel duurt lang. Het gaat haar gelukkig goed 

maar inmiddels weten we dat zij niet voor de herfstvakantie terug zal zijn.  

We missen ze beiden en roeien met de riemen die we hebben. Telefoon, administratie, 

inschrijvingen, klusjes ….Mochten er nog vragen van u onbeantwoord zijn, aarzel dan niet om 

nogmaals te mailen, het kan zijn dat in de tsunami van mails er wel eens 1 verdwijnt. We doen ons 

uiterste best.  

Nieuwe leerlingen:: 
In groep paars: Jonathan en Ömer 
In groep rood:   Catoo 
In groep geel:   Luc 
In groep blauw:   Loïs 
Superfijn dat jullie bij ons op school zijn gekomen. Heel veel plezier en 

van harte welkom! (en natuurlijk ook jullie papa’s en mama’s)  
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Afgelopen dinsdag was de start van de Kinderboekenweek. Collega Loes maakte samen met de 

kinderen het volgende verslag:  

 

Afgelopen dinsdag hebben wij de Kinderboekenweek 2019 

feestelijk geopend. Het thema van dit jaar is: Reis mee!  

We hadden een echte schrijfster op bezoek! Vivian den Hollander. 

Ze kwam samen met muzikant Mattie Poels.   

Hieronder leest u over de voorstellingen.  

 

Seb en Isa uit groep 3 gingen naar de voorstelling Kaat en Ko.  

We gingen naar de aula. Met de kleuters en met groep 3 en de juffen. We gingen allemaal luisteren 

naar muziek. Een meneer speelde gitaar. Hij ging eerst corion (accordion) spelen. Het was een 

piratenliedje met een vader en hond en kind. De piraat was het kind. Hij wilde piraat worden. Een 

mevrouw las het voor. Die mevrouw heet….. ik weet niet meer hoe ze heette. Een boekenschrijver. We 

konden plaatjes zien en een moeder op een reddingsding, die kwam ze op een surfboot redden. Er 

was ook een vuurtoren en een hut. Isa vond vooral het liedje leuk. Seb vond met de gitaar en corion 

het leukst. 

Vita en Kees-Jan uit groep 5/6 gingen naar de voorstelling Spekkie en Sproet.  

We gingen naar de aula met de groepen 4, 5 en 6. We begonnen met een liedje over de trein. Ze ging 

een boek voorlezen. In het boek moesten ze een dader zoeken want de standbeeld was gestolen. Het 

boek was over Spekkie en Sproet. We vonden het leuk. Mattie ging jodelen. Mattie dacht dat zij een 

courgette bedoelde maar ze bedoelde een couchette van een trein. We gingen heel erg lachen om het 

jodelen. Op het eind was de dader de baas zelf. Roos wou de jodelwedstrijd winnen, die gaf een 

slaapmiddel aan Nina zodat zij de wedstrijd kon winnen. Het lukte niet want ze werd wakker. Doordat 

ze zo was uitgerust kon ze juist mooi zingen. Nina won.  

Ole en Lise uit groep 7 hadden een workshop over muziek bij verhalen. 

We gingen met de groepen 7 en 8 naar de aula en daar zaten Vivian en Mattie op ons te wachten. 

Vivian ging een gedicht voorlezen en Mattie ging 

daarbij muziek maken. We moesten raden welke 

emoties bij het liedje hoorden. Toen ging Vivian 

verhalen van kinderen voorlezen en Mattie 

maakte er muziek bij. Daarna ging Vivian 

vertellen over haar oppas Trudy. Ze ging ook het 

boek voorlezen wat over Trudy ging. Trudy had 

de oorlog van de Japanners in Nederlands-Indië 

meegemaakt. We vonden de workshop heel erg 

leuk. De muziekjes waren heel leuk en het 

voorlezen uit het verhaal.  

 

Te leuk! Dank Loes en collega’s. Dit was een mooie opmaat naar deze Kinderboekenweek! 

 



De BRUNA heeft weer een interessante actie. Mocht u daar de kinderboeken 

kopen wilt u dan ook aan ons denken? Hieronder meer informatie en natuurlijk 

op hun site: 

“Van 2 t/m 13 oktober is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de 
Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij 
willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk 

vinden om samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, 
spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen 
uitzoeken!  
Hoe werkt de Schoolbieb-actie? 

 U koopt van 2 t/m 13 oktober 2019 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Bruna 
winkel en levert de kassabon vóór 15 november 2019 in op school.  

 Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna winkel. 

 Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op we ontvangen een waardebon. 

 We mogen t/m 15 december 2019 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe 
leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.  

 
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk voor de 
actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb.” 

 

In de bijlage vindt u het jaarverslag van onze Medezeggenschapsraad. Aanbevolen.  

 

Dat was het voor deze week. Namens mijn gemotiveerde collega’s wens ik u en jullie allen voor later 

een fijn weekend en tot de volgende weekbrief,  

Nanda Klaassen 

 


