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30  Sept t/m 10 okt  
Kinderboekenweek 

12 Okt t/m 16 okt 
Herfstvakantie 

19   Okt  t/m 20 okt Studiedagen/ 
alle kinderen zijn vrij 

27 Okt voortgangsgesprekken 

29  Okt  voortgangsgesprekken 

Beste ouders/verzorgers, 
Afgelopen woensdag zijn we gestart met de 
Kinderboekenweek 2020! Dit jaar staat het 
thema geschiedenis centraal onder het motto: 
En toen…? We hebben allerlei verschillende 
activiteiten in en om 
de school: 
-We hebben 
meegedaan aan de 
tekenwedstrijd van 
boekhandel 
Scheltema en we 
hebben een winnaar: Glen uit groep 7! 
Woensdagmiddag was de prijsuitreiking. Glen 
kreeg een taart met een afbeelding van zijn 
tekening en een tas met boeken. Zijn tekening 
is vanaf dinsdag 6 oktober op een ABRI-poster 
ergens in de buurt van school te zien. We zijn 
benieuwd wie de poster allemaal weet te 
vinden…. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-In school hebben we een bijzondere 
speurtocht. Er hangen allemaal foto’s van de 
juffen en meesters van vroeger. Iedere klas 
gaat komende week langs de foto’s om te 
raden wie er bij welke foto hoort. 
- We hebben allemaal nieuwe leesboeken 
besteld en in de klas wordt veel voorgelezen en 
aandacht besteed aan het lezen van boeken en 
welke boeken leuk, spannend, mooi of 
interessant zijn.  
Lezen is leuk en lezen is belangrijk. En de enige 
manier om goed te kunnen lezen is heel veel 
lezen!! Hierbij vragen we jullie om thuis ook 
lekker samen te gaan lezen, iedere dag voor te 
lezen en samen veel over boeken en verhalen 
te praten. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen 
dat alle kinderen super lezers zijn. 
 
En……. we hebben nog een winnaar op Mobiel! 
Alexander uit groep 7 had zich opgegeven voor 
de Kindercommissie Zuidoost. Hij had een 
filmpje opgestuurd en daarmee was hij in de 
finale gekomen 
voor de selectie. 
Woensdagavond 
heeft hij een 
pitch gegeven in 
Pathé en hij deed 
het zo goed dat 
hij officieel is 
toegelaten als lid 
Kindercommissie 
Zuidoost. We zijn 
heel trots op 
Alexander en 
blijven hem 
volgen in zijn rol 
als kindercommissielid en houden jullie op de 
hoogte hierover.  

 
 

 
 
 
 

     MOBIEL 
Levensbeschouwelijk basisonderwijs 

‘Altijd in beweging!’ 
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Covid-19 
Afgelopen maandagavond heeft het kabinet 
weer nieuwe maatregelen bekend gemaakt in 
verband met de verspreiding van het virus 
covid-19.  Voor het organiseren van het 
onderwijs verandert er de komende periode 
nagenoeg niets. Het laatst vastgestelde 
protocol is nog steeds van kracht. We blijven 
wel heel alert en alle teamleden houden 
onderling zoveel mogelijk afstand. Bij 
verkoudheidsklachten laten we ons meteen 
testen, gelukkig gaat dit proces nu vlotter en 
ontvangen we de uitslag sneller.  
Onze prioriteit ligt bij het zo gewoon mogelijk 
door laten gaan van het onderwijs aan de 
kinderen en daar doen we iedere dag ons best 
voor! 
 
Leerorkest  
Vandaag zijn de leerorkest lessen voor groep 6  
en 7 gestart.  
Vorig schooljaar waren we reeds als proef 
gestart met groep 6 en wegens succes hebben 
we dit schooljaar het aanbod kunnen 
uitbreiden naar 2 groepen. 
De kinderen van groep 7 gaan verder met het 
instrument dat zij vorig schooljaar hebben 
gekozen. De kinderen van groep 6 krijgen 
kennismakingslessen over verschillende 
muziekinstrumenten. Ze kunnen daarna kiezen  
uit de snaredrum, de cello, de klarinet en de 
trompet om te leren spelen.  
 
Digitale geletterdheid 
We doen mee aan een pilot om m.b.v. een 
vakdocent lessen digitale geletterdheid op 
school aan te bieden. 
Alle groepen krijgen vanaf donderdag 8 
oktober 1 keer in de week ICT-les met 
aandacht voor ICT-basisvaardigheden, 
informatievaardigheden, mediawijsheid en 
computational thinking. De pilot duurt 12 
weken. 
 

 
 

Jairo, Kevin, Joshua, Rayan en Daanisj werken 
elke woensdag heel hard om van de patio een 
mooie, verzorgde binnentuin te maken. Ze zijn 
nu nog bezig met zand uitscheppen en onkruid 
verwijderen. Dat is geen makkelijk werk, maar 
de heren slaan zich er kranig doorheen. Terwijl 
ze aan het uitgraven zijn, doen ze ook allerlei 
rekenopgaven (bijv. ze schatten hoeveel liter 
aarde de juf nog moet gaan kopen en dat is 
een heleboel!). 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

 
 

     Zet ‘m op boys! 💪 

 

  

 
 
 
 

         
Oktober                           groep 
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 


