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Nieuwsbrief         13 september 2022 
2022-2023/04 
 
Beste ouders, 
 
Helaas zijn er weer kinderen en ouders met de diagnose corona. 
Wilt u alstublieft uw kind in de gaten houden en wanneer uw kind klachten heeft zoals koorts, hoofdpijn en 
hoesten uw kind testen en indien nodig thuis houden? 
 
Inhoud:  -      Schoolreis 

- Studiedag 
- Kanjertraining 

  
Schoolreis   
Op donderdag 15 september gaan de kinderen van de groepen 3 t/m 8 met de bus op schoolreis naar 
Drievliet. De kinderen gaan eerst naar binnen in de klas. De bus vertrekt ongeveer 9.00 uur. U kunt uw kind 
uitzwaaien. 
De weersverwachting is nu gelukkig goed. Geeft u voor de zekerheid een regenjas mee? 
De kinderen van de groepen 1 en 2 zijn vrij. 
De peuterspeelgroep is open. 
 
Studiedag 
De leerkrachten van de groepen 1 t/m 8 hebben vrijdag 16 september een studiedag over de 
leeropbrengsten van de groepen. Met elkaar wordt bepaald waar extra aandacht aangegeven moet worden 
en hoe dat wordt gedaan. 
De kinderen van de groepen 1 t/m 8 zijn vrij. 
De peuterspeelgroep is open.  
 
Kanjertraining 
Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders op een positieve manier te handelen in 
sociaal stressvolle omstandigheden. 
Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is 
belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom rustig naar elkaar en op problemen die zich voordoen in jouw 
leven. Doe je best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. 
Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn. 
Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust, wederzijds respect, sociale redzaamheid, 
ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid. 
 



 

 
 
Volgende nieuwsbrief: 29 september 2022 
 
Agenda 
 

Do 15 september  Schoolreis groep 3 t/m 8 
kinderen van gr 1 en 2 zijn vrij en Peuterspeelgroep is open  

Vr 16 september  Studiedag  
Kinderen van gr 1 t/m 8 zijn vrij en Peuterspeelgroep is open  

Ma 19 september Ouderraad vergadering 

Wo 21 september Gr 3 naar ’t Weetpunt 

Do 22 september Groep 4 naar ’t Weetpunt 
Groep 5 naar De Kiboehoeve 

Di 4 oktober Kaboutersport peuters en kleuters 

Wo 5 oktober Start Kinderboekenweek 

Di 11 oktober Bezoek Theater gr 4 t/m 8 

Vr 21 oktober Meester en juffendag, afsluiting kinderboekenweek 

Ma 24 oktober t/m vr 28 oktober Herfstvakantie, alle kinderen zijn vrij 

 


