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 Geachte ouders,  
 
Hopelijk heeft iedereen volop kunnen genieten 
van de herfstvakantie en is de batterij weer 
opgeladen.  We zijn blij dat de kinderen weer 
vol energie aan de slag  zijn gegaan maandag. 
We kunnen  de komende spannende periode  
hopelijk tot een hele fijne periode voor 
iedereen maken. 
Een periode van festiviteiten en overleg en zijn 
er  tussentijds vragen etc. stuurt U even een 
mailbericht naar de leerkracht  of maak een 
afspraak  na schooltijd. 
 
 
Lampionnenavond 
 
Woensdag 8 november van 17.00 – 18.30 uur 
is het weer zover “de Lampionnenavond”. 
Tijdens deze inloopavond kunt u de prachtige 
lampions komen bewonderen die de kinderen 
gemaakt hebben. 
Wilt U de stokjes voor de lampions voorzien van 
een naam en goede batterij en uiterlijk 
ma. morgen 6 november meegeven naar 
school. Bij voorbaat onze dank. 
Ook dit jaar hebben we weer een vaste 
looproute. (zie plattegrond)   De route start bij 
de kleuteringang en vervolgens loopt de route 
langs groep 1-2, 3, 4, 4/5, 7, 8, 6, 5 en dan naar 
de overblijfruimte. Namens de Ouderraad is er 
ook weer gedacht aan een drankje en een 
versnapering in de overblijfruimte. 
We hopen u allen weer komt kijken met Uw 
zoon/dochter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tekenactie/schoolplein: 
Vorig jaar hebben we weer prachtige toestellen 
gekregen op het kleuterplein. 
Het onderhoud van het schoolplein brengt veel 
kosten met zich mee. Daarom hebben wij, team 
en OR, besloten  om een actie te houden ten 
behoeve van het schoolplein. 
De kinderen zijn deze week bezig met het 
maken van tekeningen. Deze tekeningen 
worden door een bedrijf opgehaald en digitaal 
gemaakt. Alle kinderen krijgen ter zijner tijd een 
eigen “webwinkeltje” waarin de tekening van uw 
zoon/dochter te bestellen is op producten bijv.  
op een mok, placemat, schort, muismat etc etc. 
De school krijgt per besteld product een 
percentage. Op de site van  
www.impressunique.nl kunt u meer informatie 
lezen over ons project. Zodra we meer 
informatie hebben over de bestelprocedure, 
laten wij u dit weten. 

 
 
 

Looproute door de school tijdens de lampionnenavond.
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1 U gaat door het toegangshek van het kleuterplein en gaat de kleuteringang in.

2 U bezoekt de groepen 1/2 a, 1/2 b en via de overblijfruimte de groepen 3, 4 en 4/5

3 U verlaat de school door de hoofdingang en bezoekt de groepen 7 en 8 in de dépendance

4 U komt -door het draaihekje- via het toegangshek bij groep 6 het plein weer op en gaat dan naar de groepen 5 en 6.

5 Daarna gaat U naar de overblijfruimte voor de warme chocomelk.

6 Daarna verlaat U via de hoofdingang de school. 
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Geboorte van: 

 
 
In de schoolkrant zijn we de geboorte van Luc 
Etiënne Bolt ,zoon van overblijfouder Marlous 
Olgers en Pieter Bolt, vergeten te vermelden. 
Bij deze willen we daarom ook nog even melden 
dat Louise en Julie er dus een broertje bij 
hebben gekregen. Wij wensen jullie allen veel 
voorspoed en geluk . 
 
Oudergesprekken:  Even ter herinnering 
Op maandag 27 november en dinsdag 28 
november zijn er oudergesprekken voor de 
groepen 1 t/m 8. Groep 1-2 a heeft een 
aangepast rooster omdat juf Marina een nieuwe 
heup krijgt. 
De kinderen krijgen dan nog geen rapport, maar 
er wordt gesproken over: Hoe vindt uw 
zoon/dochter het op school? En hoe gaat het tot 
nu toe? 
De uitnodiging volgt zeer binnenkort. 
We hopen u allen dan weer te mogen begroet. 
 
 
Sinterklaas:  
Op maandag 4 december komt ’s morgens 
Sinterklaas. Een spannende dag en hoe zal hij 
bij ons op school komen, we wachten het af! 
Groep 4/5 wordt die morgen opgesplitst naar 4 
en 5 en zullen op het Sinterklaasfeest op hun 
groep specifieke manier vieren.  
Sint heeft i.v.m het drukke programma ook 
gevraagd of groep 5 t/m 8 lootjes willen trekken 
en een cadeautje  willen kopen/maken voor 
max 7 euro. Ook een gedichtje of surprise 
maken verhoogt het plezier enorm en we 
kunnen niet wachten op al deze prachtige 
verrassingen die de kinderen weten te maken. 
De leerkracht stelt U evt verder nog op de 
hoogte. 
 
Lezen 
 
Misschien hebt U het van Uw zoon/dochter 
gehoord dat we deze week gestart zijn met 
andere leesactiviteiten aan het begin van de 
ochtend. “Verandering van spijs doet eten” is 

het spreekwoord en dat gaan wij met de nieuwe 
opzet dus ook uitproberen. Vraagt U er gerust 
eens naar bij uw zoon/dochter. Uiteindelijk doel 
is natuurlijk het leesplezier vergroten en de 
leesvaardigheid natuurlijk. 
 
Oud papier: Voor het lopen van de oud 
papier route door onze wijk zoeken  we voor 
2018 nog extra mensen. Het zou mooi zijn als u 
ons dat per omgaande kunt berichten zodat we 
weer een schema in overleg kunnen maken. 
Hopelijk kunt U ons helpen voor het komende 
jaar. De ouders die dit jaar hebben gelopen 
willen we ook bij deze nogmaals heel hartelijk 
bedanken voor hun inzet. 
 

 
 

 
 
  
 
 
 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Team o.b.s. de Tweemaster 
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