
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Uitgave 6 – 4 november 2019

Luizencontrole 
Vandaag vindt er weer een luizencontrole 
plaats op school. Na elke vakantie worden de 
kinderen gecontroleerd. 

 
Kom in de klas 
Ouders van de groepen 1 t/m 3 hebben 
onlangs een uitnodiging ontvangen voor ‘Kom 
in de klas’.  In de agenda staan alle data 
nogmaals vermeld. De ouders van de andere 
groepen zullen t.z.t. ook een uitnodiging 
ontvangen via de mail. 
 

 

 

Studiedag en staking onderwijs 
Woensdag 6 november stond er een studiedag 
gepland voor de Kubus. De kinderen zijn die 
dag vrij. 
In verband met de staking in het onderwijs, 
zijn er leerkrachten die gaan staken en gaat 
onze studiedag niet door. 
Voor de kinderen verandert er niets, zij 
hoeven woensdag niet naar school, de school 
blijft dicht. 

 

 

 

 

 

Sint Maarten bij De Schans 
De groepen 3 gaan maandagmorgen  
11 november Sint Maarten lopen bij woon-
zorgcentrum De Schans. 

 
 
 

 

 

 

Keuzeklasnieuws 
De afgelopen weken hebben de kinderen 
tijdens wereldtijd in de middenbouw gewerkt 
over afval. Dit is ook in de keuzeklas Atelier 
het thema geweest. Er stonden elke week 
twee grote dozen vol afval klaar, door de 
kinderen zelf verzameld. Nou ja, afval? Het 
bleek dat bijna alles hergebruikt kon worden! 
In het begin van de les doken de kinderen op 
het afval af alsof het uitverkoop was. Het was 
dan ook allemaal gratis en voor niks. Eind van 
de les waren de dozen schoon leeg. Er was 
ontwikkeling te zien in de ontwerpen. Tijdens 
de Kinderboekenweek was er een opdracht 
bij: er moest een fantasievoertuig geknutseld 
worden. Wat een enthousiasme! Er werd zelfs 
een Lamborghini gebouwd! 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

November 

4 Luizencontrole 
Spreekuur jeugdarts 09.00-14.30 uur 
Kom in de klas van groep 3 en 3a 14.30 – 
15.00 uur 

5 Oud papier 

6 Studiedag, kinderen vrij! 
Staking onderwijs 

7 Herinneringscentrum Kamp Westerbork 
groep 8 en 8A  
Lampionoptocht winkelcentrum 
Emmerhout 18.00 uur 

11 Kom in de klas van de groepen 1 en 2 
14.30-15.00 uur 
Groepen 3 Sint Maarten bij De Schans 

13 Kom in de klas van de groepen 1 en 2 
12.15-12.45 uur 

14 Hunebedcentrum Borger groep 5 en 5A 
Jeugdverpleegkundige 09.30-13.30 uur 

19 MR vergadering 19.00 uur 

21 Atelier Abel groep 3, 3A, 4 en 4A 

22 Leerlingenraad  

25 Pepernoten bakken groepen 3 en 4 
Sinterklaas Winkelcentrum Emmerhout 

26 Pepernoten bakken groepen 1 en 2 

28 Jeugdverpleegkundige 09.00-14.30 uur 

 

December 

2 Spreekuur jeugdarts 09.00-12.30 uur 

3 Oud papier 

4 Sinterklaasviering 

5 Pakjesavond 

10 MR vergadering 19.00 uur 

18 Kerstviering 

20 ’s middags vrij! 

21 Kerstvakantie t/m 5 januari 2020 

 


