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10-09 Mert uit groep 8 

11-09 Talisa uit groep 8 

18-09 Nesrine uit groep 4 

De jarigen in deze periode 

08-09 Schoolfotograaf 

22-09 Informatieavond 

22-09  Dobo mee 

Startfeest 

Op dinsdag 6 september heeft groep 7 hun startfeest gevierd in Monkeytown. De 

hele middag hebben we geklauterd, geklommen en gesprongen. Er was limonade 

en koffie voor de ouders (die af en toe ook meespeelden). Ook hebben we een 

patatje als lunch gegeten. Het was erg gezellig en we hebben ons goed vermaakt. 

Grote dank aan alle ouders die mee fietsten, of naar Monkeytown kwamen om het 

feest met ons te vieren. Het was een groot succes. 

Welkom in het schooljaar 2022-2023 

Vol energie en stuiterend uit de zomervakantie… of juist nog even zin maken en 

weer even wennen. Nieuwe schriften, een nieuwe juf of meester, helemaal vers 

opnieuw beginnen. Wij zijn het nieuwe schooljaar goed gestart met elkaar.  

School is een heel belangrijke plek. Wij gaan weer veel leren: goed lezen, reke-

nen en schrijven. Maar ook leren om leuk met elkaar om te gaan en om met el-

kaar samen te werken. En hoe je in elkaar zit en waar je goed in bent.  

Vanaf deze week wordt er in elke groep een beginfeest georganiseerd. Dit doen 

wij voor de leerlingen, maar zeker ook om u als ouder beter te leren kennen. Wij 

gaan dit schooljaar natuurlijk ook veel leuke activiteiten en uitstapjes organise-

ren. Onder schooltijd gaan wij met elkaar sporten, zingen, toneelspelen, naar 

musea et cetera. En na schooltijd worden er heel veel leuke activiteiten georgani-

seerd door School in de Wijk. Namens het voltallige team wens ik iedereen een 

mooi en fijn schooljaar toe.  

Christian de Ruijter (directeur) 

Geboren 

Hoera Thijmen uit groep 3 heeft 

een zusje gekregen. Haar naam is 

Jasmijn. We wensen de familie Pel 

veel geluk toe. 

Nieuws uit groep 8 

In deze rubriek lees je elke week een stukje over een groep van onze school. Deze 

week is dit groep 8.  

Dit jaar bestaat groep 8 uit 20 kinderen. Vanaf de eerste dag werd er meteen seri-

eus gewerkt, want dit jaar is een belangrijk jaar voor de kinderen. Alle kinderen 

zullen namelijk in juli de school verlaten om naar een nieuwe school te gaan. Hier-

voor krijgen de kinderen een schooladvies en daarvoor moet nog wel even ge-

werkt worden. Echt hele grote veranderingen t.o.v. groep 7 zijn er niet. Wel krijgen 

we meer huiswerk en het nieuw vak ‘Staatsinrichting’. Hierbij leren we veel over 

de politiek. Ook hebben we dit jaar een nieuwe methode voor wereldoriëntatie. 

Op dit moment hebben we het over vulkanen, sensoren en het droogleggen van 

de Beemster. Extra taken hebben de kinderen uit groep 8 ook gekregen. Zo ope-

nen  zij ‘s ochtends om 8.20 uur de deuren en sluiten ze om 8.30 uur. Sommige 

kinderen zorgen voor het oud papier en andere helpen weer met het lezen in an-

dere groepen.    

http://www.donboscoschoolhaarlem.nl/


Nieuws van Centrum voor jeugd en gezin  

In de bijlage bij deze Dobo vindt u een flyer met nieuwe workshops en trainingen 

die worden georganiseerd door Samen Opgroeien. De workshop zijn heel interes-

sant en gaan over allerlei onderwerpen zoals de overgang van basisschool naar 

brugklas, scheiding, leren leren, hoogbegaafdheid en ADHD. U kunt ook kijken op 

www.samenopgroeien.nu   

Schoolfruit 

Vanaf deze week krijgen alle leerlingen van school op woensdag t/m vrijdag fruit. 

U hoeft op deze dagen dus geen 10-uurtje mee te geven. Via de Parro wordt ken-

baar gemaakt om welke fruitsoorten het gaat. 

Bidon 

Op school drinken alle kinderen kraanwater. Hiervoor hebben alle kinderen uit 

de groepen 3 t/m 8 ooit een bidon gekregen. De kinderen in groep 3 hebben 

vorige week een nieuwe gekregen. In de klassen zijn om praktische redenen 

alleen deze bidons toegestaan. Nieuwe bidons kunnen voor 2 euro bij juf Diana 

of meester Cees worden aangeschaft.   

http://www.samenopgroeien.nu/

