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Schooljaar 2018-2019, nr. 2 
      

Datum  Opmerking / thema  

26 september Start verkoop Kinderpostzegels 

3 t/m 14 oktober Kinderboekenweek 

4 oktober Werelddierendag 
Leerlingen nemen hun dierenknuffel mee 

15 t/m 19 oktober Herfstvakantie 

24 oktober Luizenpluis 
 

 

JONG + OUD = GOUD 
 

 
We zijn weer gestart met het samenwerkingsproject “Jong + oud = goud”. Ongeveer om de 
week zal een groepje van leerlingen uit groep 5 t/m 8 naar het Huiskamerproject in het 
patronaat gaan. Zij zullen daar samen met de senioren allerlei activiteiten ondernemen. Ook 
groep 1/2 en 3/4 zullen dit schooljaar een bezoekje brengen aan het patronaat. 

 
 

SAMENWERKING MET THOMASHUIS 
 

 
Met het Thomashuis gaan we ook weer samenwerken. We gaan dit jaar 11x naar het 
Thomashuis om met de bewoners activiteiten te doen. De eerste keer zal er appelmoes 
gemaakt worden. Groep 1/2 gaat een Sint-activiteit doen en groeps 3/4 zal rond Pasen met 
de bewoners gaan werken. De andere keren zullen 6 leerlingen uit groep 5 t/m 8 naar het 
Thomashuis gaan. Dan staat o.a. het thema Halloween, Kerststukje maken, Winter, 
Carnaval, Lente op het programma. 

 
 
 

https://www.facebook.com/969059806494250/photos/969064643160433/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjf4ZqU-8HdAhXHblAKHbATAQwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.thomashuis.nl/sint-joost&psig=AOvVaw3TtlYr-G0tlacHtGBEr-W8&ust=1537271043638381


WERELDDIERENDAG 
 

 
Donderdag 11 oktober is het Werelddierendag. De kinderen mogen die dag hun 
dierenknuffel meenemen (dus geen echte huisdieren!) Pastoor Kanke zal ’s morgens voor 
een “dierenzegening” komen. 

 
 

HUISWERK 

 

 
We hebben de volgende afspraken gemaakt m.b.t. huiswerk: 

 In groep 3-4-5 geven we in principe geen huiswerk. De kinderen zijn hier nog niet aan 
toe. Na een drukke schooldag moeten zij niet meer met schoolse zaken bezig zijn. 

 Wel mogen de leerlingen van groep 3 en 4 over een zelfgekozen onderwerp iets voor 
de groep vertellen: een mini-spreekbeurtje 

 In groep 6 krijgen de leerlingen 1x per week huiswerk. 

 In groep 7 wordt er 2x per week 1 bladzijde huiswerk meegegeven en in groep 8 2x 
per week 2 bladzijden. Regelmatig krijgen de leerlingen in groep 7/8 een proefwerk. 

 Bij het vergeten van huiswerk worden de ouders op de hoogte gesteld: het huiswerk 
moet de volgende dag ingeleverd worden. Heeft de leerling het huiswerk dan nog niet 
bij zich, dan moet het op school gemaakt worden. 

 
 

GYMLES 
 
Soms worden de gymspullen vergeten. Uit veiligheidsoverwegingen mag de leerling dan niet 
mee doen met de gymles en aan de kant gaan zitten. 
Denk dus op donderdag aan de gymspullen want bewegen is immers gezond voor iedereen 
 
 

 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGhZbW_MHdAhWLLFAKHasdAogQjRx6BAgBEAU&url=http://stampkids.punt.nl/?pagefor%3Dcategory_view_frontpage_10%26pagenr%3D15&psig=AOvVaw2lwy0EJDXfs-UEWtb2GKXK&ust=1537271333736739


KINDERBOEKENWEEK 
 
Het thema van de Kinderboekenweek is “VRIENDSCHAP” en het motto “Kom erbij!”. 
Natuurlijk besteden wij ook dit jaar op school aandacht aan de Kinderboekenweek. De 
Kinderboekenweek zal geopend worden door juf Boukje. Zij zal een verhaal voorlezen voor 
alle kinderen van de school. 
 

 
 

 

ATTENTIE!! ATTENTIE!! 
 
Zoals jullie in de kalender hebben kunnen lezen is er GEEN VRIJ op kermismaandag 8 
oktober. Het bestuur van Wijzers in Onderwijs heeft deze dag niet opgenomen in het rooster 
vakantie en vrije dagen voor schooljaar 2018-2019. 
De GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad) heeft ingestemd met dit rooster. 
 

 
 


