
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Uitgave 6 – 12 november 2018 

Inloop voor de ouders van de groepen 4 

De inloop voor de ouders/verzorgers van 
groep 4 (juf van de Kamp) en groep 4A(juf 
Ziengs en juf Helder) is op maandag 19 
november van 14:30-15:00 uur of op dinsdag 
20 november van 14:30-15:00 uur. 
De inloop voor groep 4B (juf Haan en juf Prins) 
is alleen op dinsdag 20 november van 14:30-
15:00 uur. 
Ouders en verzorgers zijn van harte 
uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in 
de klas. De kinderen laten de materialen die 
gebruikt worden in groep 4 zien. 

 

Schoolfinale voorleeswedstijd 

7 leerlingen uit groep 7 en 8 hebben op 

donderdag 1 november voorgelezen tijdens de 

schoolfinale van de voorleeswedstrijd op de 

Kubus. Het was een geslaagde avond, de 

opkomst was goed en er werd prachtig 

voorgelezen. Kim, Aleksandra, Helyn, Valentin, 

Coen, Susy en Sam hebben elk erg hun best 

gedaan om zo mooi mogelijk voor te lezen. 

Het was een spannende strijd, die uiteindelijk 

is gewonnen door Susy. Zij werd door de jury 

verkozen tot voorleeskampioen van de Kubus 

en mag onze school vertegenwoordigen 

tijdens de gemeentelijke finale in de 

bibliotheek. Gefeliciteerd Susy en heel veel 

succes in de volgende ronde! 

 

Brede school 
Kom jij ook sporten en spelen op 
woensdagmiddag?  
De ene week is er een georganiseerde 
activiteit zoals dansen of voetbal en de andere 
week is er ruimte om vrij te spelen.  
Elke woensdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 
uur op het multifunctioneel sportveld aan de 
Laan van het Kinholt. Voor meer informatie zie 
de flyer: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

November  

12 Inloop groep 6/6A 14.30 – 15.00 uur 

13 Jeugdverpleegkundige 14.00 – 15.30 uur 
Kom in de klas van groep 1 en 2 
14.30-15.00 uur 
Zakelijke ouderavond 19.30 uur 

15 Inloop groep 6/6A 14.30 - 15.00 uur 

19 Inloop groep 4/4A 14.30 - 15.00 uur 
Jeugdarts 08.30 - 12.00 uur 

20 Inloop groep 4/4A/4B 14.30 – 15.00 uur 
MR vergadering 

24 Sinterklaasintocht winkelcentrum 

29 GMR vergadering 

30 Leerlingenraad 

 

December 

4 Sinterklaasviering 
Oud papier 

11 Groep 6A naar Drents Museum 

13 Groep 6 naar Drents Museum 
Jeugdverpleegkundige 08.30 – 12.30 uur 

17 Jeugdarts 08.30-12.00 uur 

19 Kerstdiner 

21 ’s middags vrij! 

22 Kerstvakantie t/m 6 januari 
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