
 

4 okt  PET groep 7 en 8 
10 okt  groep 3 Op de 

Planken!  
10 okt  workshop groep 2 
14 t/m 18 
Okt  Oudergesprekken 

groep 1 t/m 7 
15 okt  ICE games groep 4 

t/m 8 in de Meent 
17 okt  boekenmarkt 
18 okt  alle kinderen ’s 

middags vrij 
21 t/m 25 
Okt  herfstvakantie 
27 en 28 okt studiedagen; alle 

kinderen vrij 
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Kijk voor de  
kalender of de 
laatste nieuwtjes 
op onze website. 

Of volg ons via 
Twitter. 

------------------------------------------- 
Berichten uit de klas: 

- groep 1/2a  -  groep 1/2b 
- groep 3 
- groep 4 
- groep 5 
- groep 6 
- groep 7 
- groep 8 

------------------------------------------- 
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Nieuws van de directie 

De vijfde week van het schooljaar is in volle gang. Iedereen is weer 

gewend en heerlijk aan de slag.  

Wij kijken terug op een geslaagde studiedag voor alle medewerkers 

van de ISOB scholen, een leerzame dag over kindermishandeling. 

Een schokkende realiteit in Nederland. 120.000 kinderen verkeren 

op één of andere wijze in een dergelijke situatie. Hoe handel je als 

team bij het vermoeden van kindermishandeling, welke instanties 

kunnen de school, het kind en de ouders helpen. Wij blijven daar 

met elkaar over in gesprek en zullen handelen als dat noodzakelijk 

is. Veiligheid voor ieder kind is één van onze kernwaarden van 

waaruit wij werken.  

Voor de uitwerking van het schoolplan en de acties die we gaan 

ondernemen op de kernwaarden, samen, ruimte, open, veilig en 

ondernemend, hebben we op 28 en 29 oktober twee studiedagen. 

We bezoeken onder andere scholen, die voor ons inspiratie kunnen 

opleveren.  

 

 

Bericht van juf Han 

 
beste ouders, 

 

het heeft mij erg goed gedaan om in deze voor mij onzekere en 

moeilijke tijd zoveel bemoedigende woorden van jullie te mogen 

ontvangen. 

Voor alle tekeningen, kaartjes en bloemen wil ik jullie van harte 

bedanken! 

 

heel veel groeten, 

 Han 

 

Nieuws van de OAC 

In oktober versturen wij de verzoeken voor het betalen van de 

ouderbijdrage. In de extra bijlage bij deze memo kunt u hier meer 

over lezen. 
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Kinderboekenweek en boekenmarkt 

De Kinderboekenweek gaat binnenkort weer van start.  In de klassen zal er op verschillende 

manieren aandacht besteed worden. Een aantal groepen krijgen een les in de Bibliotheek van 

Heiloo. Andere groepen krijgen een workshop in hun eigen lokaal.  

Traditioneel sluiten wij de Kinderboekenweek altijd af met de Boekenmarkt.  Op donderdag  17  

oktober vanaf 14.15 uur kunnen de kinderen hun  boeken weer op een kleedje uitstallen. Prijzen 

tot 1 euro. Ouders en belangstellenden zijn van harte welkom. Om 15.15 uur ruimen we de 

boeken en kleedjes weer op en sluiten we de dag nog af in de klas. 

 

 


