
 

 

 

Nieuwsbrief 
 

 

  

Voorwoord 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de maand 

november. We hopen dat iedereen genoten heeft van de 

herfstvakantie. Afgelopen weekend is de wintertijd in 

gegaan en deze maand zal de Sint weer voet aan wal 

zetten in ons land. In deze nieuwsbrief informeren wij u 

over de activiteiten die de komende periode op de 

agenda staan. Veel leesplezier!  

Met vriendelijke groet, 

Richard Kwak  

  

Huiswerkbegeleiding 

Van de huiswerkbegeleiding wordt tot nu toe goed 

gebruik gemaakt. De ene week zijn het meer leerlingen 
dan de andere keer, maar wij zijn als school erg blij dat 

we voorzien in een behoefte. Nog steeds zijn alle 
leerlingen in groep 5 tot en met 8 iedere dinsdag van 
14.00 uur tot 15.00 uur welkom in het lokaal van     

groep 8. 

Aanmelden nieuwe leerlingen 

Heeft u een kind dat geboren is in 2018 dan vragen we u 
uw zoon/dochter deze week nog aan te melden. Een 
aanmeldingsformulier is verkrijgbaar bij de administratie. 
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Drumtastic 

Afgelopen donderdag hebben alle leerlingen meegedaan aan een workshop 

‘Drumtastic’. Zie de foto’s hieronder voor een sfeerimpressie: 

 

 

 

 

 

Sportieve activiteit 
Zoals u weet, zullen er verschillende activiteiten plaats gaan vinden dit 

schooljaar. In de maand november zal dat Acress worden. Dinsdag 23 november 

komen ze bij ons op school om aan iedere klas een workshop te geven. Acress 

verzorgt een sportieve activiteit waarbij de kinderen lekker gaan bewegen en 

kennis zullen maken met verschillende sporten. Zorg er dus voor dat uw kind die 

dag, sportieve en warme kleding aan heeft. Wij verheugen ons erop en we hopen 

op mooi weer.  

 

 



 

 

 

Vragen over Parro en Parnassys 

We hebben twee keer een  enquêteformulier verstuurd naar u over bovenstaand 

onderwerp. Er konden slechts een aantal mensen inloggen door middel van de 

link. Inmiddels is er contact geweest met de ICT-afdeling en nu blijkt dat er iets 

in de instellingen gewijzigd moest worden. Dat is gebeurd en nu moet het 

mogelijk zijn dat de enquête door iedereen ingevuld kan worden.  

Om de vragen te kunnen beantwoorden kunt u: 

• met de rechtermuisknop op de link klikken en daarna op hyperlink openen 

• de link kopiëren en plakken in de adresbalk van uw zoekprogramma 

Onze excuses voor de verwarring. 

Alvast hartelijk dank! 

https://forms.office.com/r/qvLvCYNNG0 

 

Mad Science Show 

Onze professor heeft op 25 oktober een leuke 

een leerzame Science Show verzorgd. De 

leerlingen van groep 3 t/m 8 kunnen zich 

inschrijven voor onze naschoolse wetenschap 

en techniek lessen.  

De cursus is op vrijdag om 14.45 uur, vanaf 12 

november. De lessen duren een uur. 

 

Dit keer gaan we aan de slag met Extreme Elementen! Tijdens de 6-weekse 

cursus staat elke week een ander thema centraal, met onder andere lessen over 

warmteomzetting, luchtdruk, eenvoudige machines en mysterieuze poeders. 

 

Hoe goed ken je eigenlijk je eigen lichaam? Ga maar eens zijwaarts naast een 

muur staan en laat je lijf tegen de muur aan leunen met je schouder. Zet je 

dichtstbijzijnde voet op de grond tegen de muur aan, probeer dan je andere 

been op te tillen. Voel je de balans in je houding? Je hebt zojuist een proef 

gedaan met je eigen zwaartepunt! 

 

Nu al nieuwsgierig? Kijk voor een overzicht van data en tijden op onze website 

inschrijven.mad-science.nl en klik op naschoolse cursus. 

                Inschrijven kan tot 4-11-2021. 

                VOL=VOL 

 

https://forms.office.com/r/qvLvCYNNG0
http://inschrijven.mad-science.nl/


 

 

 

Leerlingenraad 

Zoals u wellicht weet hebben wij op school een leerlingenraad. Hierin zitten 

leerlingen van groep 5 t/m 8. Ieder schooljaar worden er vanuit de groepen 

nieuwe leerlingen gekozen. Hieronder schrijven kinderen uit de diverse groepen 

een stukje over de leerlingenraad. 

Wij zijn Sofie en Lizzy uit groep 5. Wij zitten in leerlingenraad en wij hopen de 

hele school leuke dingen te gunnen. Wij hebben al een leuk idee namelijk leuke 

schilderijtjes in de computerzaal. En nieuwe boeken van Paul van Loon. Wij zijn 

heel creatief en enthousiast ,en wij hopen leuke dingen te bereiken. En wij willen 

leuke plantjes in de lokalen. Wij hebben het al heel gezellig in de 

leerlingenraad. en lampjes in de WC. En als er bijvoorbeeld karton over is dan 

niet weg gooien want dan kunnen we het nog gebruiken, en stiften. Dit zijn de 

dingen die we hebben bedacht groetjes Sofie en Lizzy  

Wij zijn Eray en Chantal, wij komen uit groep 6 en zitten in de leerlingenraad. 

Wij willen dingen verbeteren aan school. Zoals: nieuwe computers, moestuintje, 

een nieuw spel op het plein en nieuwe boeken en een nieuwe kast. Wij brengen 

alle ideeën uit onze klas naar de leerlingenraad.  

Hallo wij zijn Nada en Tycho. Wij zitten bij de leerlingenraad. Wij zitten in     

groep 7. We bedenken ideeën voor de school. Bijvoorbeeld: langere pauze 

(30min lang) en 2 keer in de week gym. Met vriendelijke groetjes Nada en 

Tycho  

 Hoi, wij zijn Phileine en Amalia. We gaan ons nu even voorstellen. Hoi ik 

ben Phileine van Zuidam ik ben elf jaar oud en zit in groep acht bij juf Jessica 

mijn idee voor de school is dat er een brievenbus komt waar alle kinderen hun 

idee in kunnen stoppen. Hoi, ik ben Amalia Diallo ik ben elf jaar oud en ik zit ook 

in groep acht bij juf Jessica. Mijn idee voor de school is de hallen van de kinderen 

gezelliger en beter te maken.  

 

 

 

 

 

 


