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Juf
Ellen is met pensioen…

Wist u dat…
 het concertgebouw zo mooi is?
 het concertgebouw beroemd is om de
akoestiek?
leerlingen van gr 5 t/m 8 dat nu ook hebben
ervaren?
zij bewonderend in de grote zaal rondkeken?
zij de kriebels goed onder controle hadden?
zij vol overgave in een bomvolle zaal een
voortreffelijk optreden verzorgd hebben?
het plezier ervan af spatte?
wij enorm trots zijn op deze bijzondere
prestatie?
u hier ook even van kan genieten door hier te
klikken?
wij allen (kinderen en begeleiding) in mooie
bewoordingen bedankt zijn door de directie
van het concertgebouw?

“Bravo!”, “Geweldig!”, “Fantastisch!” zijn een paar reacties
vanuit de zaal direct na het kinderkoor optreden gisteravond.
De opening van het dividendconcert was sprookjesachtig mooi
en de kinderen hebben supergoed gezongen! Ik wil jullie heel
hartelijk danken voor alle inzet, het oefenen van de liedjes en
alle overige organisatie. Het was voor iedereen een avond om
niet snel te vergeten. Er wordt nog een filmpje gemaakt om aan
ouders te laten zien en om zelf nog eens terug te krijgen. Zodra
deze klaar is, sturen we deze naar jullie toe.

Kamp groepen 8…

Vorige week
zijn de groepen
8 op kamp
geweest. Beide
groepen tegelijk
naar dezelfde
locatie. Het
weer was goed,
de locatie
prachtig en vol mogelijkheden voor de leukste
kampactiviteiten. Dat is dus volop gebeurd.
Groepen 8… dat zijn de leerlingen aan het eind van
de basisschool met nog een heel jaar voor de boeg,
maar ook al met een blik op de horizon naar het
Voortgezet Onderwijs. Speciale week dus voor ze.
Een geslaagd kamp! Dank aan de kinderen en de
collega’s voor alle energie en vrolijkheid! Kijkt en
leest u even hier mee?
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Onze juf Ellen Kolk heeft vorige week haar
allerlaatste werkdag beleefd. Een gezonde spanning
heeft zij ervaren, want het voelde bijzonder om de
eindstreep te bereiken. Te realiseren dat haar
belangrijke maatschappelijke taak erop zat. En juf
Ellen heeft het meer dan goed gedaan. Ze heeft
altijd veel passie getoond voor het vak waarin het
kind centraal stond. Niet alleen de cognitie, maar
het hele kind in alle facetten van de ontwikkeling.
Ellens visie: spelend leren en ontwikkelen werd
dagelijks en jarenlang prachtig uitgevoerd. Van haar
groep (Klaproos kleuters en de ouders) heeft zij
vorig schooljaar al afscheid genomen. Op haar
laatste dag een bloemetje en natuurlijk een heerlijk
taart om het feestelijk af te sluiten. En binnenkort
volgt nog een echt afscheid van haar teamgenoten.
Daar kijken wij nu al naar uit.
Juf Ellen: dank je wel, je bent een topper!
Staking…
Vorige week was best een ingewikkelde week: een
geplande studiedag en ook nog een stakingsdag
erbij. Fijn dat het u gelukt is om uw kind(eren) op te
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vangen. Wij waarderen de vele ondersteunende
woorden en het begrip voor de actie. Helaas heeft
het nog niet het gewenste echt ‘substantiële’ budget
opgeleverd. Wellicht komt dat nog tussen nu en een
mogelijk volgende door de ‘PO in Actie”
aangekondigde stap. Wij houden u op de hoogte.
Bestellen schoolfoto’s…
De schoolfotograaf is geweest en heeft weer mooie
foto’s gemaakt van jullie kind(eren). Binnenkort
krijgen de kinderen een A4 mee naar huis waarop
staat uitgelegd hoe de foto’s besteld kunnen
worden. Onderaan dit A4-tje staan de
gebruikersnaam en de inlogcode. De
verzendkostenvrije periode loopt t/m zondag 5
november a.s. VERGEET DUS NIET TE
BESTELLEN.
Namens de Ouderraad,
Madelon Stevens
Barbara Goossens
Esther Middelhoven
Kinderboekenweek…
De schoolbibliotheek is weer
geopend. Bij start van de
Kinderboekenweek gingen de
kinderen langs de ‘bieb’ om het
eerste boekje te halen, een
praatje te maken met de vaste
‘bieb’ ouder en kennis te maken
met de nieuwe ‘bieb’ ouder.
Heeft u de nieuwe ‘ruilboekenkast’ gezien? Deze
kast is geschonken door de Ouderraad met als doel
boeken ruilen. Dat is een super initiatief, want zo
kan er lekker veel gelezen worden. Heeft u thuis een
kinderboek dat ‘uit’ is en niet meer gelezen wordt,
zet u het dan maar in de kast. Uw geschonken boek
kan dan weer door een ander kind / andere ouder
meegenomen worden om te lezen. Ziet u een boek
dat mogelijk de interesse van uw kind heeft, pak het
dan maar mee! Samen vullen en legen we de kast!
Taart voor het 240 koppige kinderkoor…
Als verrassing werden er vandaag 5 hele grote
taarten afgeleverd op school. Voor alle
koorkinderen een extra bedankje van het
Concertgebouw. En we zongen er nog wel voor de
eer.
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Kerstmusical St Augustinuskerk…
De kinderwerkgroep en het koor prima Voce
nodigen kinderen graag uit mee te doen aan de
workshop en kerstmusical op zaterdag 26 december.
Er wordt zoals alle jaren veel geoefend en
gezongen. Zin in? Meld maar gauw aan.
Belangrijke data…















ma 23 okt t/m vr 27 okt
herfstvakantie…
 ma 6 nov start wereldreligie
Hindoeïsme…
do 16 nov ouderlesje Hindoeïsme….
ma 6 nov gr 8 gesprekken…
ma 6 nov gr 8 les tot 12.30u…
di 7 nov gr 8 gesprekken…
di 7 nov gr 8 les tot 12.30u…
do 9 nov gr 8 gesprekken…
do 9 nov gr 8 les tot 12.30u…
vr 10 nov gr 8 gesprekken…
vr 10 nov gr 8 les tot 12.30u…
(intekenen volgt)
ma 20 nov week mediawijsheid…
vr 24 nov studiedag 2
vr 1 dec sinterklaasfeest…

Met vriendelijke groet,
Jeanette Voogt en Reina Atteveld
(directie)
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