
Herfstvakantie 
Als u deze weekbrief krijgt, is het herfstvakantie.  Het weer verandert heel langzaam in herfstachtig 
weer, het is ’s morgens donker en wat nevelig… en het wordt frisser. We hebben de afgelopen week 
genoten van het mooie weer. Er werd veel buiten les gegeven. Dit kwam ook goed uit, want de 
kinderen en leerkrachten klaagden over niet “frisse” lokalen wat betreft de ventilatie. Er zijn inmiddels 
al heel wat mensen in de school geweest om dit te checken en te verhelpen. Het wachten is nu nog op 
nieuwe filters. Dan hopen we na de herfstvakantie weer met frisse zin te starten.

Ouderavond 30 oktober 

Op 30 oktober a.s. om 19.30 uur is de informatieavond. Deze avond zullen wij 
een presentatie geven van ons levend taalonderwijs, waarmee we dit 
schooljaar begonnen zijn. Erg leuk om de teksten van de kinderen te 
bewonderen. Ook zullen de OV en de MR een presentatie geven. 

Social Schools 

Na de herfstvakantie zullen wij 
de nieuwsverspreiding alleen 
nog via Social Schools 
voortzetten. Enkele ouders 
hebben zich nog niet 
aangemeld voor de Social 
schools app. Mocht u uw code 
kwijt zijn en het lukt u niet om 
u aan te melden, kunt u dit 
laten weten door een mail te 
sturen naar 
janet.poelma@primenius.nl. 
Onze relaties die de nieuwsbrief 
ook altijd krijgen, zullen 
belangrijke informatie van de 
school nagezonden krijgen.
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Schaatsen 

De data voor het schoolschaatsen dit schooljaar zijn:  

18 januari, 25 januari en 1 februari 2019.  

Aan u als ouder vragen wij of u dan wilt rijden met de auto. Ook mag u uw 
kind(eren) begeleiden op het ijs bij het vrije schaatsen. Opgave via Social 
schools. 

Ontruimingsoefening 

Donderdag jl. werd de ontruimingsoefening gedaan. Deze keer met een gerenommeerd bedrijf die op 
onze scholen ook de BHV organiseert. Dit bedrijf had een rookmachine meegenomen waardoor het 

echt leek. De jongste kinderen in groep 1 en 2 
waren hiervan onder de indruk. De oefening 
verliep goed en heel snel.  Alle kinderen en 
medewerkers en aanwezigen in de school 
waren  2-3 minuten buiten en alles was 
gecontroleerd.  Petje af. Samen met het 
bedrijf en ons hoofd BHV, juf Janet, is de 

oefening nog nabesproken voor de puntjes op de i. 

Oktober Kindermaand 

Is/zijn uw kind(eren) al met u, opa, oma om of tante op ontdekkingstocht langs musea, theaters, 
borgen, molens en andere culturele instellingen geweest? 

 Iedere zaterdag en zondag in de maand oktober zijn voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar de 
activiteiten gratis: workshops, dans, muziek, 
theater, knutselen en speurtochten. Zie 
www.kindermaand.nl 
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WACHT NIET TOT IEMAND ANDERS JE BLOEMEN BRENGT. PLANT 
JE EIGEN TUIN VOL, VERSIER JE EIGEN ZIEL.

Wie heeft er nog 
leuke letters (bv. 

Scrabble, Rummicub, 
magnetische letters) die we 
kunnen gebruiken voor het 

Levend Taalonderwijs in 
groep 3? 
Juf Jolein
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