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05-10 Melih uit groep 2/3 

17-10 Defne uit groep 5 

18-10 Nazik uit groep 5 

22-10 Yusof uit groep 5 

24-10 Khoshi uit groep 8 

25-10 Rayan uit groep 1/2a 

27-10 Samira uit groep 2/3 

29-10 Saif uit groep 6 

De jarigen in deze periode 

07-10 Groep 7 naar de Hout 

13-10  NIO toets in groep 8 

14-10 Boekenmarkt 

15-10 Herfstvakantie 

24-10   Studiedag (vrij) 

25-10 Naar school 

Opening Kinderboekenweek 

Een kikker, een plant, de hulk... GIGA-GROEN is het thema 

van Kinderboekenweek 2022 die van 5 tot en met 16 okto-

ber duurt. Toneelgroep Bende treedt op voor groep 1 tot en 

met 4 en voor groep 5 tot en met 8 komt schrijfster Char-

lotte Doornhein langs. Natuurlijk krijgt elke klas weer een 

nieuw boek en is er ook een boekenmarkt op school op vrij-

dag 14 oktober om 12.00 uur. Neem je oude boeken mee en 

verkoop deze voor 0,50 cent per stuk. Of je koopt zelf een 

boek voor 0,50 cent bij een klasgenoot. Doen jullie allemaal 

mee? Hoe meer je leest, hoe groter je woordenschat wordt en hoe beter je je kunt 

concentreren. Lezen is ook gewoon leuk. Je kunt wegdromen in een fantasiewereld, 

leren hoe vulkanen werken of lachen om de grappige avonturen van Donald Duck.  

Kinderpostzegelactie 

Afgelopen week hebben de leerlingen uit de 

groepen 7 en 8 kinderpostzegels verkocht. 

Tijdens deze actie hebben de kinderen van 

onze school voor €5039,64 aan artikelen 

verkocht. Dit is een record voor onze school. 

We zijn trots op onze top verkopers.   

Nieuws uit groep 6 

Op donderdag 22 september hebben wij een gastles MoveArt gehad. Dit was een dansles geïnspireerd door verschillende 

soorten kunstwerken. De kinderen van groep 6 kregen de opdracht om goed naar de muziek te luisteren. Een kort geluid 

was een korte beweging en een lang geluid een sierlijke lange beweging. Wanneer de muziek draaide mochten de kinderen 

zelf bedenken welke bewegingen dit waren. Dit leverde uiteraard hele grappige, maar ook leuke beelden op. Hierna kregen 

de kinderen nog een dans aangeleerd. Jullie kunnen allemaal trots zijn op groep 6, want dit was zeker niet makkelijk.  

Naar de Hout 

Op vrijdag 7 oktober gaan de leer-

lingen van groep 7 naar de Hout. 

Hier leren ze alles over de natuur, 

het milieu en de geschiedenis van 

het oudste stadspark van Haarlem. 

De kinderen zullen zelfs Napoleon 

gaan ontmoeten. De leerlingn wor-

den met de bus gehaald en zullen 

voor 12.30 uur weer op school te-

rug zijn. We wensen ze veel plezier. 
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