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Schoolkampioen voorleeswedstrijd 

Tijdens de Kinderboekenweek ‘worden wat je wil’ 
is een voorleeswedstrijd georganiseerd in groep 
6,7 en 8. Vanuit de vier finalisten (Milou, Jesse H., 
Eline & Jasper) is Eline als winnaar aangewezen. 
Hiermee geeft onze voorleeskampioen Rens 
(2020) zijn schoolkampioenschap 2020 door aan 
Eline uit groep 7. Eline gaat hiermee door naar de 
volgende voorleesronde die in deze regio wordt 
georganiseerd. 

 
 
Ouderinfoavond maandag 1 november 
Op maandag 1 november wordt de algemene 
infoavond per (combi)groep georganiseerd voor 
groep 3 t/m 8. Alle kinderen zijn hierbij aanwezig. 
De leerlingen gaan u, met de juf als 
ondersteuning, uitleggen hoe alles loopt en is 
geregeld in elke groep. 
Groep 1/2  
Groep 1/2 organiseert inloopochtenden, in deze 
week, waarin u een stukje van een les ziet en 
daarna een rondleiding krijgt door de klas met een  

Agenda 
18-22 okt. ’21 Herfstvakantie 

Ma. 25 okt. Gymles groep 2 t/m 8 

Ma. 25 okt. Luizencontrole 

Di. 26 okt. Bestuursvergadering 

Woe. 27 okt. Gymles groep 1, 5 & (7) 
Zwemles groep 2/3/4 

Woe. 27 okt. Thema-afsluiting  groep 
6/7/8 ‘Krachten der aarde’ 
steengroeve Winterswijk 

Do. 28 okt. Zwemles groep 6 & 8 

Do. 28 okt. Naschoolse sport  

  

Ma. 01 nov. Gymles groep 2 t/m 8 

Woe. 3 nov. Studiedag, zwemles gaat 
door (ouders brengen zelf) 

Do. 4 nov. Zwemles 5 & 7 

Vrij. 5 nov. Nationaal Schoolontbijt 

  

Ma. 8 nov. Gymles groep 2 t/m 8 

Di. 9 nov. Technieklokaal groep 7/8 

Woe. 10 nov.  Groot onderzoek 4- en 5-
jarigen schoolarts 

Woe. 10 nov. Gymles groep 1, 5 & 7 
Zwemles groep 2/3/4  

Woe. 10 nov. Thema-afsluiting groep 
3/4/5 ‘Jagers en boeren’ 
museum Smedekink 

Do. 11 nov. Zwemles groep 6 & 8 

  

Ma. 15 nov. Gymles groep 2 t/m 8 

Di. 16 nov. Technieklokaal groep 7/8 

Woe. 17 nov. Gymles groep 1, 6 & 8 
Zwemles groep 2/3/4 

Do. 18 nov. Zwemles groep 5 & 7 

Vrij. 19 nov. Schrijver Fred Diks op 
school (Koen Kampioen) 

  

Vrij. 24 dec. ‘21 Studiedag 

27 dec.-7 jan. ‘22 Kerstvakantie 

Ma. 31 jan. ‘22 Studiedag 

28 feb.-4 mrt. ‘22 Voorjaarsvakantie 

15 apr.-18 apr. ‘22 Paasvakantie 

25 apr.-6 mei ‘22 Meivakantie 

Woe. 25 mei ‘22 Studiedag 

26-27 mei ‘22 Hemelvaart 

Ma. 6 juni ‘22 2e Pinksterdag 

Ma. 20 juni ‘22 Studiedag 
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uitleg van ‘een schooldag van een kleuter’. Na de 
herfstvakantie hangen er inschrijflijsten buiten, 
waarop u zich kunt inschrijven. 
Groep 3 t/m 8 
Groep 3 t/m 8 gaat de infoavond, samen met de 
groepsleerkracht voorbereiden. De leerlingen 
presenteren gezamenlijk stukje van de infoavond. 
De groepsleerkracht zal aanvullen waar nodig. 
 
De infoavond wordt in twee rondes gehouden.  
Ronde 1 van 18.00-18.45 uur 
Ronde 2 van 18.45-19.30 uur 
 
Na de herfstvakantie kunnen alle ouders van 
groep 3 t/m 8 zich inschrijven via Parro voor ronde 
1 of ronde 2, zo kunt u bij twee groepen de 
infoavond, van uw kind en de groepsleerkracht, 
bijwonen. 
Houdt u Parro in de gaten? 

 
Naschoolse sport ‘Kingen’ 
Wat is Kingen, kijk het volgende filmpje door op 
onderstaande link te klikken. 
https://www.youtube.com/watch?v=ptH-
H5nN5wY  
 
Na de herfstvakantie hangen er weer 
inschrijflijsten bij elk klaslokaal. Jij doet toch óók 
mee?!!!! 

 
 
 
 
 
 

Nationaal Schoolontbijt 2021  
Op vrijdag 5 november vindt 
het jaarlijkse Nationaal 
Schoolontbijt plaats.  
 
Het thema 2021: Altijd een 
gezond ontbijt! 
De dag starten met een 
gezond ontbijt: waarom is 
dat eigenlijk zo belangrijk?  
 
Beginnen met een ontbijt geeft je vijf voordelen.  
Dit zijn de vijf  eenvoudige vuistregels om ze te 
onthouden. 
1. Ontbijten geeft je energie 
2. Ontbijten levert voedingsstoffen 
3. Ontbijten helpt je stoelgang 
4. Ontbijten houdt je gezond 
5. Ontbijten is lekker en gezellig 

 Alle leerlingen hoeven 
deze ochtend dus thuis 
niet te ontbijten. 

 Alle leerlingen van groep 1 t/m groep 8 
krijgen bord, bestek en beker van school.                          
(In de bijlage Ouderbrief staat dit anders 
vermeld!) 

 De schooldeur gaat die ochtend om 8.25 
uur open.  

Meer informatie over het Nationaal Schoolontbijt 
vindt u in de bijlage. LET OP!! In tegenstelling tot 

wat er in de flyer staat, hoeven leerlingen niet de 

4 B’s mee te nemen (bord, bestek, beker, bakje). 

 
 
 
 

Fijne herfstvakantie!!!! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ptH-H5nN5wY
https://www.youtube.com/watch?v=ptH-H5nN5wY

