
 

 

 
 

 

  

Beste ouders, in deze ‘Week’ vragen we uw aandacht voor 

Op tijd 
Op 1 september ging om 9.45 uur het brandalarm af op 

locaties Goudmos en Donge. Een oefening!   
Onze eerste zorg is natuurlijk dat alle kinderen veilig op 
de afgesproken verzamelplek komen. En als het even kan 

nog snel ook. 
Wel, wat dat betreft kunnen we gerust zijn. Iedereen stond veilig en op tijd buiten. 

Goed gedaan allemaal! 
De groepen die aan de Bermweg zitten, oefenen de ontruiming later. 
 

Smile! 
Is het écht al weer een jaar geleden?  
Ja hoor. Het is alweer september en dat betekent: de schoolfotograaf 
komt!  
De fotograaf maakt van iedere groep een groepsfoto en van alle 
kinderen een portretfoto. De achtergrond van de portretfoto is dit jaar 
lichtblauw. 
 

Op dinsdag 6 september begint de fotograaf op locatie Donge. Hij maakt dan foto’s van bijna alle 
groepen. Op deze dag zet de fotograaf ook de eerste broertjes en zusjes op de foto. 
De groepen 8b, 1/2c, 3c en 6b komen voor hun portretfoto en groepsfoto aan de beurt op woensdag 7 
september. Dan flitst de fotograaf ook de laatste broertjes en zusjes van locatie Donge. 
 

Op donderdag 8 september staan de lampen van de fotograaf op locatie Goudmos. Alle groepen van die 
locatie worden op die dag op de foto gezet. Met de klas, met broertje of zusje én individueel. 
 

Kinderboekenweek 
Bij het begin van het nieuwe schooljaar hoort ook: de Kinderboekenweek! 

Ook dit jaar gaan we op school weer heel veel aandacht besteden aan 
lezen, boeken én aan het thema van de week: Gi-Ga-Groen! 
 

We moesten het een paar jaar overslaan, maar dit jaar mag het weer: op 
woensdag 19 oktober organiseren we van 12.15 uur tot 13.00 uur een 
tweedehands kinderboekenmarkt. Dit is een andere datum dan op de 
kalender staat! Op beide locaties mogen kinderen boeken verkopen. 

Kinderen van de Bermweg tonen hun salestalent op locatie Donge. 
Het is handig om alvast boeken uit te zoeken en te voorzien van prijsjes. 

 

Een dag later - op 20 oktober - sluiten we de Kinderboekenweek af met een echte slotavond. Kan vast in 
de agenda’s! 
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Niet door de gymles… 
Op dinsdag wordt op het schoolplein van locatie Goudmos aan de groepen 3 t/m 7 gymles gegeven. 
We vragen alle ouders die hun kind(eren) komen ophalen om buiten het hek te wachten.  
Zo verstoort u de gymles niet en houdt de leerkracht het overzicht op het plein. 
Alle ophaalouders op locatie Goudmos op dinsdag: alvast dank voor uw medewerking! 
 

De raden beginnen 
In de komende week trappen de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad met hun eerste vergadering 
ook het nieuwe schooljaar af. 
De Medezeggenschapsraad vergadert op maandag, de Ouderraad op woensdag. We wensen onze raden 
natuurlijk ook een mooi schooljaar toe! 
 

Gefeliciteerd!  
In deze week feliciteren we op 4 september Noah (gr.5/6c) en op 5 september juf Priscilla. 
 
 
 

We wensen iedereen een heel fijn weekend! 
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