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2020 
Activiteitenoverzicht 
Week    
37+38+39+40  Startgesprekken 
 Vrijdag 18 september Vergadering leerlingenraad 
39 Woensdag 23 

september  
Praktisch Verkeersexamen leerlingen van 
groep 8 
Kinderpostzegels 

40 Woensdag 30 
september 

Start van de Kinderboekenweek in de bouwen.  

41 Woensdag 7 oktober Afsluiting Kinderboekenweek 
 Vrijdag 9 oktober Start herfstvakantie 

Voor de groepen 1 t/m 4 om 11.45 uur 
Voor de groepen 5 t/m 8 om 15.00 uur 

 
 
Vieringen 
In ieder geval tot aan de herfstvakantie zullen vieringen met maximaal twee bouwen 
plaatsvinden, en dat zijn dan de vieringen rond de Kinderboekenweek. We gaan nog niet 
over tot vieringen met alle kinderen van de school bij elkaar. 
 
In de groepen 
We kunnen ons goed voorstellen dat het voor jullie, als ouders een gemis is nu jullie niet de 
school in kunnen om een kijkje te nemen in de klassen. Veel van het informele contact is 
op deze manier niet mogelijk. Via Parro houden we jullie zoveel mogelijk op de hoogte van 
wat er in een schoolweek zoal gebeurt. Via Parro of via een contact met de leerkracht op 
het schoolplein kunnen altijd vragen gesteld worden, informatie uitgewisseld worden, ed. 
Liever een keer te veel, dan een keer te weinig! Komende week starten de startgesprekken 
voor die kinderen die een nieuwe leerkracht hebben en dit zal ook de nodige informatie 
geven. 
 
Leerlingenraad 
Vorige week is ook de leerlingenraad weer bij elkaar geweest. De kinderen uit de 
leerlingenraad hebben, samen met Carolina gesproken over de komende verkiezingen. De 
raad wordt namelijk aangevuld met twee kinderen uit de Thorinstee. Volgende week zijn de 
verkiezingen. Fijn, dat er al een aantal kinderen enthousiast zijn om zich verkiesbaar te 
stellen! 
De raad brengt ideeën in, die leven binnen de verschillende groepen, denkt mee over de 
organisatie van vieringen. Een keer in de zoveel weken, vergaderen zij op de vrijdagmiddag 
met Carolina. En dat is heel verfrissend: zij kijken tegen sommige zaken weer heel anders 
aan en hebben leuke ideeën. Het maakt dat de school nog meer van ons samen wordt. 
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Kinderboekenweek 
Woensdag 30 september start de Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar: En toen…..(je 
verkent werelden uit het verleden door lezen van boeken). 
Maandagmiddag 5 oktober gaan we in de hele school lezen in tweetallen. De oudere 
kinderen lezen met jongere kinderen. Alle kinderen mogen hiervoor hun lievelingsboek 
meenemen! Woensdag 7 oktober hebben we vanaf 11.30 uur een kinderboekenruilmarkt. 
Hiervoor kunnen de kinderen nu al boeken inleveren in de kratten in de school. Dat zijn 
dan boeken die zij thuis niet meer lezen en die er nog goed uit zien. Tijdens de boekenmarkt 
mogen de kinderen een boek uitkiezen en zo hebben ze weer een nieuw boek om lekker 
thuis te lezen! 
 
Corona-maatregelen 
De startgesprekken van komende week zijn ‘via het raam’, gelijk de gesprekken zoals vóór 
de zomervakantie. Het weer lijkt dit toe te laten. 
Wilt u er alert op blijven 1.5m afstand van elkaar te houden op het schoolplein en niet de 
school in te komen, als dit verder niet bekend is bij de leerkracht.  
 
 
 

Een mooi weekend gewenst! 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 


