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Beste ouders/verzorgers,  

 
TOI TOI TOI voor alle kanjers van groep 8! Wij wensen hen volgende week heel veel plezier en 
succes met het opvoeren van hun musical ‘De tent op z’n kop’.  
 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Wat een geweldige (na-)zomer. Groep 8 boft enorm met 4 mooie dagen op Texel. De laatste 
berichten laten weten dat ze het geweldig hebben. Ben benieuwd naar alle verhalen! 
 
Veel Toestemmingsformulieren Privacy zijn inmiddels binnen. Dank daarvoor. Belangrijk voor u en 
voor ons. We zien ze graag uiterlijk a.s. maandag 24 september terug.  
 
Maandag jl. stapten we over van DIgiduif naar Social Schools 3.0. Gouden bergen waren beloofd. 
Daar zien we nog niets van terug. Deze Vrijdagbrief zullen we sturen naar het enige bestand wat ik in 
mijn scherm zie. Mocht u het meer dan 1 Vrijdagbrief ontvangen dan bijvoorbaat mijn welgemeende 
excuses. We hopen één en ander zo spoedig mogelijk op te lossen en zullen u via meerdere wegen, 
waar van toepassing, op de hoogte houden. 
 

Afgelopen maandag konden de kinderen van de groepen 1 en 2 kijken naar een 
toneelstuk over ‘Kikker vindt een vriendje’. Juf Nanda las het verhaal voor en 
alle (kleuter-)juffen speelden op het toneel. Voor de groepen 1 en 2 was dit 
alvast een start voor de 
Kinderboekenweek die begint op 
maandag 1 oktober. 
Zij werken tot de herfstvakantie aan 
het thema ‘kikker vindt een vriendje’. 
Het verhaal speelt zich af in het bos en 

in het huis van kikker. In de klassen zal dus het huis van 
kikker te vinden zijn de komende periode. Ook zullen de 
kinderen gaan werken aan een bibliotheek of 

boekenwinkel.  
De letter die de komende 14 dagen centraal 
staat is de letter k van kikker. De kinderen 
mogen ‘kleine’ voorwerpen meenemen die 
beginnen met de letter k. Deze kunnen we in de lettermuur bewaren.      

 
 
NB. In plaats van een inloopavond zal er op woensdag 17 oktober tussen 8.20 – 9.00 uur een 
inloopochtend plaatsvinden. U bent, en misschien opa en oma ook, dan van harte welkom om de klas 
van uw zoon/dochter te bezoeken en het gemaakte werk te bewonderen. Welkom!Komende 
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Di 18 t/m vrij 21 sept Kamp groepen 8  
Wo 26 t/m vrij 28 sept  Schoolfotograaf 
Wo 3 okt  Leerlingen vrij – margedag 
Wo 10 okt  20.00 uur   Ouderpanel  
Wo.17 okt  8.30 – 9.00 uur  Inloopochtend Kinderboekenweek 
Do. 18 okt.  15.00 uur begint de herfstvakantie voor de leerlingen 
(Vrij. 19 okt.  Studiedag Kanjertraining voor team leerlingen vrij) 
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Woensdag 26, donderdag 27 en vrijdag 28 september zal 
Schoolfotograaf Ron ons verblijden met een bezoek. De roosters 
worden momenteel  gemaakt, gym gaat die dagen door maar 
moet niet tijdens de fotoshoot plaatsvinden, de hulptroepen 
worden ingeschakeld, kortom: we zijn er bijna klaar voor.  
We sturen u komende week het rooster zodat u kan zien 
wanneer de kinderen op de foto gaan. 
 

Een paar dingen zijn al duidelijk: 
- Woensdag 26 september gaan ’s morgens broertjes en zusjes (leerling van de Emma) op de 

foto 
- De portretfoto en de groepsfoto vinden op één dag plaats. Óf op donderdag óf op vrijdag. 

Wordt zo spoedig mogelijk in een apart bericht vervolgd.  
 
 
Vandaag is de eerste echte herfstdag.  

Op de kalender, maar ook buiten. Storm en regen worden verwacht. 
Ondanks dat wens ik u en jullie, namens ons betrokken team, een gezellig 
weekend toe.  
Tot maandag én tot de volgende Vrijdagbrief.  

 
Met vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen 
 
 
NB. Open deur wellicht maar toch nog even voor alle duidelijkheid:  

- Om 8.30 uur begint de school, d.w.z. gaan we beginnen. 
- Om 8.20 uur gaan de deuren open voor de leerlingen van de groepen 1/2 en 3.  
- Om 8.25 uur gaat de bel voor de overige groepen.  

Dank voor uw medewerking.  
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