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 Een nieuw schooljaar!  
Inmiddels zijn we een paar weken bezig en draaien 

de groepen al weer volop hun programma. Mooi om 

te zien. Ook zien we leuke aspecten op het 

schoolplein. Oudere kinderen zoeken contact met de 

jongere kinderen en spelen samen een spel in de 

pauzes. Dat is natuurlijk echt Dalton en ook Kiva, 

mooi om te constateren. Natuurlijk gaat er ook best 

nog wel eens wat mis maar daar moeten we met z’n 

allen aan blijven werken en samenwerken  met U als 

ouders. 

  
  

  
                                             

 Traktatie & pauzehapje Denkt u aan 

gezonde traktaties en gezonde 

pauzehapjes?  

  
 

      Naschoolse activiteiten –sportcoach Oldambt  

     Marco Dijkstra organiseert bovenstaande  weer en  

     is    vanaf 18 sept  weer begonnen om voor 

     belangstellenden op de maandagmiddag in de 

     gymzaal van de Jachtlaan(naast de Plus) allerlei  

     spelletjes te  spelen. 

     Groep 1-4 van 15.15-16.15 uur en groep 5 t/m 8   

     van 16.15 tot 17.15 uur. De kinderen zijn welkom. 

 

    Sportieve gezonde school – Rick Abbas van Huis  

    voor de Sport gaat een aantal gymlessen op de  

    maandag aan groep 3,4/5.5 en 6 geven in het 

    kader van bovenstaand thema. Ook om de 

    leerkrachten de laatste ontwikkeling op het gebied  

   van gym te laten zien . 

 

 

  

 

 De verschillende ingangen binnen de 

school – gelukkig heeft de vorige brief veel  

duidelijkheid gegeven en het gaat dan ook al 

heel goed 

 

 Verzoek van onze overblijfmoeders blijft 

Zou u er voor willen zorgen dat alle 

broodtrommels en bekers voorzien zijn van een 

naam! Nogmaals  bedankt!  

  

 Jaarboekje, Daltonboekje & Schoolgids  

Deze zijn inmiddels in Uw bezit en anders 

moet U het even melden. 

 

 Iets voor in uw agenda!  

U kunt zoals gemeld  woensdagavond 18 

oktober vrijhouden in uw agenda. Dan houden 

de groepen 1 t/m 8 een informatieve avond. Een 

andere opzet dan U van ons gewend was  U 

krijgt hier spoedig meer informatie over. De 

aanvangstijd zal waarschijnlijk rond 18.00 uur 

liggen omdat we de leerlingen een actievere rol 

willen geven. 

 

Ook kunt U 4 oktober noteren voor onze 

jaarlijkse boekenmarkt op het schoolplein. Dat 

zal  ‘s middags plaatsvinden en de kinderen 

kunnen dus die middag boeken gaan kopen en 

verkopen in het kader van de 

Kinderboekenweek. Nadere informatie volgt. 

 

Kinderpostzegels – de groepen 7 en 8 starten 

op woensdag 27 september met de verkoop. De 

opbrengst is door kinderen voor kinderen die het 

minder goed hebben in Nederland. We hopen 

dat ze niet voor niets bij U aanbellen  en het zijn 

leuke  artikelen die U kunt bestellen. 

 

In de week van 2 oktober komt er een brief van 

de Ouderraad met de vraag om hulp bij allerlei 

activiteiten. 

In deze week doen de groepen 4,6,8  de Niet 

Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test. Een 

test van een uur die bedoeld is om meer zicht te 

krijgen  op wat kinderen echt kunnen. Op deze 

manier hopen we bijv. onderpresterende 

leerlingen op te sporen. In het novembergesprek 

met U als ouders is de test een van de 

onderwerpen om te bespreken. 

 

28 september -1e MR vergadering op school. 

 

5 oktober- stakingsdag- de school is dicht. 
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*Run  9 sept 2017 –jammer van de regen  maar wij 

vonden het leuk en een succes. Volgend jaar 

proberen we nog meer kinderen aan de Run te laten 

meedoen om zo de meest sportieve school te worden 

 

*Verkeersmaatregelen – zoals eerder gemeld is een 

lang gekoesterde wens is in vervulling gegaan. 

Allerlei palen en hekwerken zijn vervangen en 

geplaatst door de gemeente ten einde de 

verkeerssituatie voor de kinderen veiliger te maken.  

Ook de aangegeven schoolroute is opgezet om zo 

optimaal mogelijk het verkeer te laten verlopen rond 

school. Het zou mooi zijn als iedereen die met de auto 

komt  na 8 uur de route ook daadwerkelijk volgt. 

Ook het stuk voetpad langs het voetbalveld is nu nog 

duidelijker aangegeven, wie zien dan ook graag dat 

er niet meer gefietst gaat worden. Bij voorbaat dank. 

Op de bijeenkomst van het wijkplatform in de Klinker 

afgelopen woensdag hebben we de belangrijkheid 

van de school in de wijk nogmaals benadrukt en 

aangegeven. Sommige buurtbewoners waren echter 

niet zo blij met het parkeergedrag van sommige 

schoolouders. Met name het blokkeren door de route 

verkeerd te nemen werd genoemd en dat is 

vervelend, hopelijk kunt U er rekening mee houden.  

Nogmaals de leuke tips voor verschillende 

leerzame sites  

  

• www.woordkasteel.com   

• www.squla.nl   

• www.spelletjesplein.nl  
 www.leestrainer.nl   

• www.tafels-oefenen.nl  

• www.topo-oefenen.nl  

• www.geschiedenisnederland.startpagina.nl  

• www.klunderloa.nl (Grunnegs veur 

grondschoulen)  

• www.veilig leren lezen.nl  

  

  

  
  

Judoproject 

Vanaf don. 7 sept a.s hebben de kinderen van groep 

3, 4,4/5, en 6 drie keer een les gehad via Stichting 

Judo Instituut Noord. Trainer Jeroen Scholma zal ook 

de resterende lessen verzorgen.  

Op 7,14,21, 28 sept, en 12 en 19 oktober wordt de 

les gegeven. Op 21 sep.t hebt U de kijkles bij kunnen 

wonen en dat was een groot succes. Ook bij de 

laatste les op 19 oktober bent U welkom. Deze les 

bestaat uit een judotoernooi. 

Het gymrooster is tijdens deze dagen wat aangepast 

en ziet er als volgt uit: 

Groep 3 8.30 -9.15u. 

Groep 4 9.15-10.00u. 

Groep 5 10.15-11.00u. 

Groep 6 11.00-11.45u 

 

Met vriendelijke groet,  

Team o.b.s. de Tweemaster  
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