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Rugby
Bewegen is leuk
Onder bezielende leiding van meester Theo en
meester Tim hadden de groepen 1 t/m 3 een heerlijke
sportdag woensdag. Prachtig om te zien hoe de
leerlingen van groep 8 de jongste leerlingen
begeleiden. Complimenten voor de inzet van deze
achtstegroepers waarvan een aantal al voor 8 uur op
school aanwezig waren om te helpen opbouwen.

A.s. maandag en dinsdag staan
er rugbyclinics op het
programma. Hiervoor is geen
speciale kleding nodig.

Vr.4 okt.
Dag van de
leraar. Leerlingen
vrij

Theatermiddag
groepen 4a en 8a
Het overkoepelende thema van
deze theatermiddag was
hebberigheid. De groep van
meester Ger liet dit zien aan de
hand van het sprookje: “De gans
met de gouden veren”, de groep
van juf Saskia deed dit door ons
mee te nemen met beroemde
ontdekkingsreizigers op zoek
naar schatten als dure
specerijen, goud en zilver.
Bedankt voor een leuke en
leerzame start van de middag!
Fijn ook om te zien dat er zoveel
ouders zijn komen kijken.

Judo
Vrijdagochtend heeft Dennis Teunissen de kinderen
weer ingewijd in de wereld van Judo. Zoals u op de
foto’s kan zien hadden de kinderen er veel lol in.
Dennis, BEDANKT!

Kinderboekenweek
Maandag start bij ons het project
van de Kinderboekenweek.
Omdat het dit jaar ook het jaar
van Roald Dahl is hebben wij
besloten deze schrijver centraal
te zetten tijdens dit project.
Natuurlijk sluiten wij ons
schoolproject weer af met de
traditionele kijkavond met
speurtocht op donderdag 17
oktober. Noteert u deze datum
dus in de agenda! Op deze
kijkavond laten de kinderen zien
wat zij allemaal gemaakt en

www.deflierefluiter.nl

/

Ma. 30 sept.
Start
kinderboekenweek
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Din.8 okt.
MR
Woe. 9 okt
voorlichting VO
scholen voor de
ouders groepen
7en 8
Do.17 okt
Kijkavond 18.3020.00
Herfstvakantie
21 t/m 25 okt.
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geleerd hebben. Om een tipje van de sluier vast op te
lichten, bijna alle kinderen gaan zelf een gedicht
maken. Altijd handig om vast te oefenen voor de
decembermaand. 

Gezocht: leuke
overblijf INVAL collega
(M/V)
Vind je het leuk om met kinderen
te werken?
Ben je creatief en wil je bij ziekte
of vakantie van een van onze
medewerk(st)ers de kinderen
tijdens hun lunchpauze een
leuke tijd bezorgen?
Sluit je dan aan bij ons
overblijfteam als INVAL
medewerk(st)er!

Week van de Pauzehap
Deze week was de Week van de Pauzehap voor de
kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Van maandag t/m
vrijdag hebben wij een verantwoorde pauzehap
aangeboden gekregen. In de
groepen en thuis hebben de leerlingen verschillende
opdrachten uitgevoerd over de verantwoorde
pauzehap. Voor recepten en gezonde ideeën
verwijzen wij naar de website: www.ikeethetbeter.nl.
Vanaf 27 september staat er een vragenlijst op deze
website voor ouders om die in te vullen over dit
project. Dit programma is ontwikkeld door Albert Heijn
binnen het platform “Ik eet het beter” en sluit aan op de
kerndoelen van het onderwijs. Vanuit onze school
proberen wij een verantwoorde visie op voeding en
beweging onder de aandacht van de kinderen en u als
ouder te brengen. Wij hopen dat u ons daar dan ook in
steunt door bij het meegeven van 10 uurtje en de
lunchmaaltijd, maar ook bij de overblijf, stil te staan en
gebruik te maken van de tips van het
Voedingscentrum.

In de periode van 1 t/m 18
oktober zijn wij op zoek naar een
INVAL collega om ons team op
de Brug op de dinsdag,
donderdag en vrijdag compleet
te maken.
Stuur een berichtje via
Basisschoolnet naar Lesley
Hoving om je aan te melden of
voor meer informatie.
Lesley Hoving & Silvia van
Diggelen
Coördinatoren “Broodje
Knapzak”

Kinderpostzegels
Zijn de leerlingen al bij u aan de deur geweest? Ook
onze leerlingen zijn onderweg om zoveel mogelijk
kinderpostzegels te verkopen. Met de opbrengst steunt
Stichting Kinderpostzegels wereldwijd projecten waarin
de bescherming en ontwikkeling van kinderen centraal
staan.
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