
 

 

 
 

 

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

Vakantie!   
Vandaag begint de eerste vakantie van schooljaar 2022: de herfstvakantie. 
We hopen iedereen op maandag 31 oktober om 8.20 uur weer uitgerust en ontspannen terug te zien! 
 

In de week na iedere vakantie zijn ouders welkom tijdens de inloop aan het begin van de ochtend. Dat is in 
de week na de herfstvakantie ook zo: de oudermeenaarbinnenweek. 
 

Gi-ga-gezellig 
Op donderdag 20 oktober sloten we de Kinderboekenweek af met een afsluitavond. Wat was het gezellig 
druk op alle locaties. Leuk dat het afsluiten van de Kinderboekenweek weer kon op deze manier. Fijn dat u 
er bij was. 
Op woensdag 19 oktober konden we de Kinderboekenmarkt buiten organiseren. Het weer werkte mee en 
er wisselden veel boeken van eigenaar. 
Volgend jaar is er weer een Kinderboekenweek! 
 

Talent 
Op woensdag 2 november is het zover: van 11.00 uur tot 12.00 uur ontdekken de  groepen 1 t/m 4 hun 
nieuwe talenten in het talentenuur. We zijn heel blij met alle ouders, grootouders en andere volwassenen 
die zich met allerlei leuke ideeën aangemeld hebben. We zijn heel benieuwd! 
 

Donkere dagen… 
De dagen worden korter en de kinderen die op de fiets naar school 
komen, fietsen dus weer vaker in het donker. 
Tijd om de verlichting even te checken. Wat zijn de eisen eigenlijk? 
Aan de voorkant: Wit of geel licht dat recht vooruit schijnt en niet 
knippert. Bij voorkeur vast aan de fiets, maar aan een jas mag ook. 
Bewegende lampen (aan hoofd, armen, benen) mogen niet. 
Aan de achterkant is een rood licht verplicht. Ook hiervoor geldt: niet 
knipperend, vast aan fiets, jas of tas maar niet aan hoofd of armen 
en benen. 
Aan de achterkant is ook een rode reflector verplicht, aan de 
trappers horen gele reflectoren en aan de wielen hoort reflectie aan 
de zijkant. 
Er horen bij al die regels ook boetes. Maar daar hebben we het 
natuurlijk niet over. Die goede verlichting regelen we voor de 
veiligheid van onze kinderen! 
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Kampioen      
Op vrijdag 14 oktober organiseerden we in de aula van locatie Goudmos de finale 
van de PWA-voorleeswedstrijd. Vier kandidaten lieten de zaal ademloos luisteren. 
De deskundige jury riep na overleg Imani uit groep 8a uit tot voorleeskampioen 
van de PWA. Zij gaat onze school vertegenwoordigen in de volgende ronde van De 
Nationale Voorleeswedstrijd. Gefeliciteerd, Imani! 
 

Sportieve vakantie? 
Voor die kinderen die in de herfstvakantie wel iets sportiefs willen doen, organiseert Sport 

Stichting Zuidplas een aantal activiteiten. Welke? Dat is te vinden op de flyer die u 
samen met dit weekblad in uw mailbox vindt! 

 

Gefeliciteerd!  
In deze weken feliciteren we op 22 oktober Thijm (gr.7b); op 23 oktober Anthony (gr.1/2a) en Jailey 
(gr.6b); op 24 oktober Xavi (gr.6b); op 25 oktober Helena (gr.1/2d); op 26 oktober Ayah (gr.1/2f); op 27 
oktober Isa (gr.8a); op 28 oktober Bryce (gr.1/2d), Gianfry (gr.3c) en Evy (gr.5a); op 29 Liz (gr.4a); op 30 
oktober Daley (gr5/6c); op 31 oktober Jasmijn (gr.5b) en Olivia (gr.5/6c); op 1 november Nola (gr.1/2a) en 
Thijs (gr.6b); op 3 november Marly (gr.7b) en Xavi (gr.1/2b) en op 4 november Norah (gr.8b) . 
 

We wensen iedereen een heel fijne vakantie! 
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Parkeren… 
We hadden het er al eens over…  

Opnieuw vroegen buren van locatie Donge om aandacht te besteden aan parkeren 
rond die locatie. Ophalers parkeren nog steeds op een verkeerde manier en zorgen 

zo voor gevaarlijke situaties. Daarom nogmaals de oproep:  
parkeer alleen op de daarvoor bestemde plekken. Namens onze buren: dank!  


