
 

 

 
 

 

  

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

Talent! 
Op woensdag 2 november liep de PWA over van het talent. 
In de groepen 1 t/m 4 kwamen vaders, moeders, opa’s, oma’s de kinderen mee 
laten genieten van hun talent. Er werden talen geleerd en muziekinstrumenten 
gespeeld en er werd gefotografeerd, geprogrammeerd, gedamd, gehaakt… te 
veel om op te noemen. We willen hier iedereen die met een groepje kinderen aan 
de slag is gegaan nogmaals héél hartelijk bedanken! 
Op woensdag 9 november gaan de kinderen van de groepen 5 t/m 8 op talentenjacht. We wensen ook 
deze kinderen heel veel plezier! 
 

Typeworld 
Op woensdag 2 november startten op locatie Goudmos kinderen uit de 
groepen 7 en 8 met hun typecursus. Deze cursus hoort niet bij het 
vaste lesprogramma, maar wordt vrijwillig en buiten schooltijd gedaan. 
Begeleid door enthousiaste hulpouders. Die zetten we hierbij meteen 
even in het zonnetje! 
Op woensdagmiddag op school en in de rest van de week thuis, gaan 

de kinderen leren om blind te typen, met tien vingers. 
Op woensdag 9 november zetten de kinderen van groep 7b op locatie Donge hun eerste stappen in de 
Typeworld. Veel succes allemaal! 
 

Winnaars 
In de week voor de herfstvakantie sloten we de Kinderboekenweek af met een 
gezellige, drukke afsluitavond. Er was in de groepen veel te zien en te doen én er was 
een speurtocht. 
Bijna alle kinderen die op de afsluitavond waren, deden mee aan de speurtocht. Uit 
de ingeleverde antwoordbladen werden vier winnaars getrokken. Op locatie 
Goudmos waren dat Arne (gr.4a) en Jesselyn (gr.7a) en op locatie Donge waren de 
gelukkigen Toby (gr.1/2e) en Senna (gr.7b). 
De winnaars hebben hun boekenbon vóór de vakantie gekregen en hebben daar 
misschien zelfs al een boek voor uitgezocht. Gefeliciteerd!  
 

JMR aan de slag 
In de komende week gaan op beide locaties de Junior Medezeggenschapsraden aan de slag. 
Iedere groep 5 t/m 8 heeft een kind uitgekozen om in de JMR mee te praten over de onderwerpen die 
door de kinderen worden aangedragen. Meester Jeffrey leidt op beide locaties de vergadering; we wensen 
ook deze raden veel succes! 
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De week na… 
De week na iedere vakantie heeft een paar vaste gewoontes. 
Op de woensdag na iedere vakantie worden alle kinderen nageplozen op hoofdluis. Ook in de afgelopen 
week stond het luizenpluisteam paraat om alle kinderen te controleren.  We bedanken het 
luizenpluisteam hartelijk. Lijkt het u wat om op de woensdag na de vakanties het team te versterken? De 
leerkrachten schijven graag uw naam op! 
 

De week na iedere vakantie is ook een ‘oudersmeenaarbinnenweek’. Ouders mogen met hun kind mee 
naar binnen om even te kijken in de klas. We mochten in de afgelopen week weer heel wat ouders 
verwelkomen. In de week vóór de kerstvakantie bent u weer welkom; tot die tijd komen de kinderen weer 
op de afgesproken manier naar binnen. 
 

Gefeliciteerd!  
In deze week feliciteren we allereerst meester Wijnand (die op 3 november jarig was) en ook feliciteren we 
op 5 november Asil (gr.3c); op 6 november James (gr.7b); op 7 november Haroun (gr.6b); op 9 november 
Hayk (gr.6a) en op 10 november Emma (gr.5b) en Kenzo (gr.1/2c). 
 

We wensen iedereen een heel fijn weekend! 
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