
 
Vrijdag 11 oktober 2019 

 

Agenda: 
Maandag14 oktober Schrijversbezoek in de groepen 1-2a, 1-2b en 1-2c 

Woensdag 16 oktober Plusklas 7-8 op de Vrijburg 

Juf Meru afwezig, Juf Ellen in groep 3a 

Juf Petra afwezig 

Donderdag 17 oktober Uitreiking van de griffels en penselen 

Vrijdag 18 oktober Juf Annemarie afwezig (compensatieverlof) meester Harald in groep 6 

Zaterdag 19 oktober Start van de herfstvakantie t/m 25 oktober 

Dinsdag 22 oktober Juf Silvia jarig 

Woensdag 30 oktober Juf Soraya afwezig (compensatie verlof) 

Donderdag 31 oktober Juf Soraya afwezig (compensatie verlof) 

Juf Petra afwezig i.v.m. tweedaagse scholing 

Vrijdag 1 november Juf Carla jarig 

Juf Petra afwezig i.v.m. tweedaagse scholing 

 

      

    

 

 

De jarigen van de komende twee weken: 
Joep Raspe, Joep van den Huijssen, Luuke Schoofs, 

Lizzy de Wit, Sofie Visser, Belle Niesten, Mees Snijder, 

Jools Deckers, Joe Hoogland, Luc Christophe, Thala van 

Maaren en Cas Putter 

 

Van harte gefeliciteerd 

 



 

Griffels en penselen 
In alle groepen zijn de kinderen druk bezig met het maken van een tekening van een fantasievoertuig. In 

de groepen 4 t/m 8 maken de kinderen daarnaast ook een gedicht over op reis gaan. Komende dinsdag 

wordt er uit elke klas een winnaar gekozen die de zilveren penseel of griffel krijgt. De jury, bestaande uit 

leerlingen van verschillende groepen, kiest uit de zilveren werkstukken een gouden penseel en een 

gouden griffel. Donderdag 17 oktober is de feestelijke uitreiking van de zilveren en gouden penselen. Alle 

kinderen komen dan in de speelzaal en gaan vol spanning zitten wachten op de uitreiking.  

Het boekenbal 
Wat hebben we een gezellig, leuk, goed geslaagd boekenbal achter de rug. In alle lokalen was iets te 

doen van een rollator race in de gymzaal naar een geluiden quiz in de koffiekamer. Van zelf gemaakte 

gezelschapspelen (door de leerlingen van groep 8) naar een heerlijk stukje cake/taart in het boekenbal 

café. Donderdag tijdens de uitreiking van de griffels en penselen wordt bekend gemaakt welke taart/cake 

de boekenbon heeft gewonnen.  

(Juf Petra (groep 4) verzamelt de foto’s van elke activiteit en zet een uitgebreid verslag op Social Schools) 

                                                                         

In blijde verwachting 
De afgelopen weken zijn er vast wel kinderen thuis gekomen met het verhaal dat hun juf in verwachting 

is. Een aantal juffen heeft het ook al bekend gemaakt aan de ouders van de groep door een berichtje op 

Social schools te plaatsen. Er zijn 5 juffen in blijde verwachting. 

Juf Soraya, de onderwijsassistent van de bovenbouw, verwacht de baby eind december. Juf Sanne, 

leerkracht van groep 3a verwacht de kleine eind januari. Juf Saskia, leerkracht van groep 5a verwacht de 

baby in de 3e week van maart. Juf Silvia, leerkracht van groep 8 verwacht de kleine eind februari. En  

juf Vera, leerkracht van groep 1-2a verwacht de baby in de 2e week van april. We feliciteren onze 

collega’s met dit mooie nieuws! Het is af en toe een “gezellige” boel op school wanneer ze kijken wie de 

bolste buik heeft!  

Natuurlijk zijn wij in overleg met Tabijn om te kijken welke invallers ons team komen versterken wanneer 

de juffen met zwangerschapsverlof zijn. We houden u op de hoogte. 

 

 


