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7  sept Start cito toetsen gr 4-7

14  sept Start entree toets gr 8 

22 sept Theater Stuiter 

30  sept  Start Kinderboekenweek 

 

Beste ouders/verzorgers, 
We hebben nu de eerste drie weken van het 
schooljaar achter de rug en we hebben al weer 
veel geleerd.  
-Afgelopen dinsdag was Mark, de 
mondzorgcoach, op school. Hij heeft in iedere 
klas tandenpoets les gegeven en de kinderen 
hebben allemaal een tandenborstel mee naar 
huis gekregen. Om ervoor te zorgen dat de 
kinderen goed hun tanden verzorgen komt 
Mark twee keer per jaar bij ons op school om 
de kinderen te blijven coachen in goed 
poetsen. Voor meer informatie zie de bijlage. 
-Woensdag was een geweldige dag met Ajax in 
de school. De groepen 5, 6, 7 en 8 kregen 
lessen met als thema “leven als een 
profvoetballer”. De kinderen hebben geleerd 
over Gezond en fit, Sparen loont, Slim online, 
en ze kregen een echte voetbal clinic.  Zoals 
meester Shelly het samenvatte: We hadden 
respect en discipline, hebben samengewerkt 
en erg veel plezier gehad. Het was superleuk 
en zeker leerzaam ook! Alle kinderen van groep 
1 t/m 8 hebben een Ajax bidon mee naar huis 
gekregen. 
 
Leerkrachten voor de groep. 
Tijdens deze 3 weken zijn er al dagen geweest 
dat een leerkracht niet op school aanwezig kon 
zijn vanwege o.a. verkoudheidsklachten en 
testen. Gelukkig hebben we het tot nu toe 
kunnen regelen maar dit is geen garantie voor 
de rest van het schooljaar. We streven ernaar 
om bij afwezigheid van de leerkracht de 
kinderen de eerste dag op te vangen. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Indien we de volgende dag geen leerkracht 
kunnen regelen zullen we u vragen  of de 
kinderen thuis kunnen blijven. Ze krijgen dan 
een werkpakket mee zodat ze thuis kunnen 
werken. We doen er alles aan om de 
continuïteit van school en leren te waarborgen 
maar het kan zijn dat we tegen de grenzen van 
onze mogelijkheden aanlopen. We hopen op 
uw begrip en samenwerking in deze 
‘ongewone’ tijd. 
 
Jump In  
Zoals jullie weten zijn wij een Jump In school, 
wij willen graag een gezonde school zijn. 
Daarom drinken we water i.p.v. gezoete 
drankjes, eten we fruit en stimuleren we een 
gezonde lunch in de broodtrommel, dus 
volkorenbrood/bruin brood en hartig beleg.  
Gezond lichaam = gezonde geest! 

Vreedzame Schoollessen in de groep 
In alle groepen is het thema van de vreedzame 
schoollessen op dit moment: We horen bij 
elkaar. In dit blok staat het samen werken aan 
een positief werkklimaat centraal. De kinderen 
maken samen met de leerkracht afspraken 
over hoe je met elkaar omgaat en over de 
inrichting van de klas. Ook worden er 
afspraken gemaakt over hoe je samen de 
school en de klas netjes en ordelijk houdt. Om 
van een school of klas een groep te maken is 
het nodig dat elk kind weet dat hij/zij erbij 
hoort. Er worden activiteiten gedaan om elkaar 
beter te leren kennen. De kinderen leren over 
opstekers en afbrekers. Je geeft een opsteker 
als je een aardige, positieve opmerking over 
iemand maakt. 
Opstekers doen iets 
met je, je wordt er blij 
van!  
De Vreedzame School 
werkt met kletskaarten. 
Op de kaarten staan 
vragen die helpen om 

     MOBIEL 
Levensbeschouwelijk basisonderwijs 

‘Altijd in beweging!’ 
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ook thuis met uw kind over het thema te 
praten. Wij zijn benieuwd wat voor leuke 
gesprekken daaruit komen. De leerkracht zal 
de kletskaarten via Social Schools met u delen.  
 

 

          
September                      groep 
  8 Adam  4 

  8 Joshua  8 

16 Abderrahmane  4 

17 Ebisan  5 

19 Ginella  1/2B 

23 Robinho  8 

25 Djennah  5 

26 Rayan  8 

Oktober 
3 Loïs  6 

4 Lana  8 

5 Yahcerio  5 

7 Alexander  7 

15 Romaissa  5 

17 Jemuel  5 

18 Glen  7 

22 Rochenne  7 

25 Jayme  8 

25 Givefinaly  6 

 

Miguel Gr 1/2B 

 


