
 
Vrijdag 21 september 2018 

 

Agenda: 
Maandag 24 september Vergadering Ouderraad om 19.30 uur 

Deze week zijn er nog ouder- en driehoeksgesprekken ingepland! 

Woensdag 26 september Petra Kuijs afwezig i.v.m. BAPO-verlof 

Petra Bijman en Annelies Groen afwezig i.v.m. BHV-Herhalingscursus,  

Ingrid te Buck in groep 4b en Carla Eriks in groep 5 

Vrijdag 28 september Studiedag, alle leerlingen zijn vrij! 

Maandag 1 oktober De komende week is de Luizenbrigade actief! 

Hans Groot afwezig i.v.m. directieberaad Tabijn. 

Dinsdag 2 oktober Opening Schoolproject Kinderboekenweek ‘Kom erbij!” 

Ilja Cahuzak afwezig i.v.m. examens 

Screening leerlingen groep 2 door verpleegkundige van de GGD 

Vrijdag 5 oktober Schrijfster Janna de Lathouder op bezoek in de speelzaal 

8.30 uur   groep 1-2a              (Ouders, opa’s en oma’s zijn hierbij van harte welkom!) 

9.45 uur   groep 1-2b 

11.00 uur groep 1-2c               

Zet alvast in de agenda: Als afsluiting van het schoolproject organiseren wij een Boekenbal  

                                                 en wel op dinsdagavond 16 oktober van 18.00 uur tot 20.00 uur  

 

De jarigen van de komende twee weken: 
Dinsdag 25 september:   Bram Veldhuis (6 jaar)  
Woensdag 26 september:   Nick Rasch (10 jaar) 

Zondag 30 september:   Sara Martens (6 jaar) 

Maandag 1 oktober:    Nola Ternede (6 jaar) 

Woensdag 3 oktober:   Daan Weijsters (6 jaar)  

 
 

Welkom! 
Vandaag is Bram van Riessen 4 jaar geworden en hij mag nu elke dag naar school. Bram zit in groep 1-2a 

bij juf Rina en juf Vera. Wij wensen hem veel plezier èn succes op de Binnenmeer! 
 

 
In het Kinderboekenweekproject, dat bij ons start op dinsdag 2 oktober, gaan we op zoek naar vriendjes 

in kinderboeken! Wat is eigenlijk een vriend? Kan een dier of speelgoed ook je vriend zijn? En hoe maak 

je eigenlijk vrienden? Door de boeken gaan we praten over vriendschap en kunnen we zien dat 

vriendschappen in alle soorten en maten bestaan. 

Na de gezamenlijke opening op 2 oktober gaan we direct aan de slag, alle kinderen zullen gaan 

samenwerken om de school in de sfeer van vriendschap te brengen. Het schoolproject loopt t/m vrijdag 

19 oktober! 

Gouden Griffels en Penselen 

Alle kinderen gaan werken aan de opdracht voor de Griffels en de Penselen. Er wordt getekend en 

geschreven over ‘je beste maatjes’.  

Deze keer zal voor de griffel gewerkt worden aan gedichten over vriendschap. Daarvoor zijn we op zoek 

naar poëziealbums. Wie heeft ze nog liggen?...die albums met mooie plaatjes en tekeningen, vol met 

herinneringen van vroeger? Of welke opa en oma heeft deze nog bewaard? U mag ze meegeven aan uw 

kind of zelf overhandigen aan de leerkracht. Er wordt uiterst zorgvuldig mee omgegaan. 
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Schrijversbezoeken 

Alle groepen zullen worden bezocht door een echte schrijver! En hierbij worden alle ouders, opa’s, oma’s, 

oppasvaders en moeders en iedereen die dat maar wil uitgenodigd! Houd de agenda op Social Schools in 

de gaten! Natuurlijk is het hartstikke leuk om eindelijk eens die ene vraag te kunnen stellen aan een 

echte schrijver! 

 

Kleuterviool   

Proefles - kom samen met je kind! 

Het is zelden te vroeg om met de vioolles te beginnen. Met de beproefde Suzuki-methode kunnen 

kinderen al vanaf 3 jaar aan de slag! Met spelletjes, klappen, zingen en bewegen, leggen we de basis voor 

het spelen van de eerste liedjes op de viool. We combineren een groepsles met momenten van individuele 

aandacht voor elk kind. De liedjes leren we door te zingen en te bewegen, maar ook door thuis naar de 

CD te luisteren.  

Eén ouder is altijd bij de les betrokken en krijgt handvatten om met het kind thuis te oefenen. Als ouder 

neemt u zelf de beslissing, of het kind viool mag leren spelen. Om te beginnen krijgt de vader of moeder 

een aantal lesjes op de viool. Het kind begint pas, als het zelf zegt dat het ook viool wil spelen. Kinderen 

willen natuurlijk altijd hetzelfde doen als de ouders, dus dat komt in 99% van de gevallen goed. 

Het is mogelijk om via de docent een passende maat viool te huren. 

 Kom lekker meedoen samen met je kind in de leeftijd  van 3 – 5 jaar. Zo ervaar je 

meteen op een speelse manier wat een kleuterviool-les inhoudt en maak je kennis met 

de docent. 

 Maandag, 8 oktober 2018, 16.15 – 16.45 uur. 

 Locatie: NMU, Nieuwe Muziekschool Uitgeest, Hogeweg 8,  1911 CH Uitgeest, lokaal 1.3. 

Meer informatie vindt u op de website https://dekleuterviool.nl of via 06-47951370. Aan de deelname 

aan de proefles zijn geen kosten verbonden. Wilt u zich a.u.b. wel van tevoren aanmelden bij de docent 

Jürgen Rodemeier,  jurgenrodemeier@gmail.com of met een sms'je naar 06 47951370. 

 

De Stichting Uitgeester Senioren organiseert in de herfstvakantie een filmmiddag voor kinderen van 6 jaar 

en ouder met hun opa’s en oma’s in Dorpshuis ‘de Zwaan’:  

 

 ‘Dikkertje Dap’  
Nederlands gesproken familiefilm, duur 74 minuten, voor kinderen van 6 jaar en ouder. 

 

Woensdag 24 oktober van 14.00 – 16.00 uur.  

Zaal open om 13.45 uur.  

Kosten kinderen € 1,-- incl. limonade en wat lekkers. 

Opa’s en oma’s € 3,-- incl. koffie/thee en cake in de pauze.  

 

Locatie: Dorpshuis de Zwaan, Middelweg 5 te Uitgeest.  

 

Kaartverkoop:  

Vooraf op het kantoor van de Stichting Uitgeester Senioren,  

1ste etage Dorpshuis de Zwaan,  

Middelweg 5 te Uitgeest of aan de zaal. 

 

Contact: tel.nr. 319020. 
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