
J A A R G A N G  9 ,  N U M M E R  3  

N O V E M B E R   2 0 1 9  

N I E U W S B R I E F                                                                                                                     

N O V E M B E R 2 0 1 9                                   

      D E  S C H A K E L                                                                          

On
de

rw
ijs

gr
oe

p 

Pe
rs
pe

ct
o 

Inloopspreekuur GGD op school 

Bibliotheek 

Wat gaat de tijd toch snel! Nog even en het jaar is al-

weer voorbij. Kerst staat voor de deur. Druk, druk, 

druk! Hoe fijn is het dan om gezellig op de bank een 

boek  voor te lezen. Een rustpuntje voor iedereen. In 

de bieb zijn genoeg voorleesverhalen te vinden over 

Kerst. Voor ieder wat wils. Mocht je ze niet kunnen vin-

den, onze vrijwilligers staan klaar om u te helpen zoe-

ken. 

Wist je dat: 

 De bibliotheek tijdens de feestdagen en vakan-

tie gewoon open is 

 Er dan alleen geen vrijwilligers aanwezig zijn 

 Je de boeken gelijk voor 6 weken mee kunt ne-

men (verlengen) 

 Er een luisterbieb-app is waarop je naar verha-

len/boeken kunt luisteren 

Schoolontbijt 

Agenda 
18 dec  kerstviering 

20 dec  vrij 

23 dec - 3 jan  kerstvakantie 

24 januari Studiedag = kinderen vrij 

12 februari Rapport 1 mee 

17 -  21 feb oudergesprekken gr 1 t/m 7 

21 feb  Carnaval op school 

24-28 feb Voorjaarsvakantie 

29 feb  schrikkeldag 

25 maart  grote rekendag 

9 april  Paasontbijt en Vastenactie 

10 april   Goede vrijdag ( = vrij) 

13 april  Tweede paasdag ( = vrij) 

17 april  Koningsspelen  

20 april—2 mei Meivakantie 

4 mei  Brugdag ( = vrij) 

5 mei  Bevrijdingsdag ( = vrij)   

21+22 mei  Hemelvaart ( = vrij) 

29 mei  Coleur Locale ( = vrij) 

1 juni  tweede Pinksterdag (=vrij) 

2 juni   Coleur Locale ( = vrij) 

8—12 juni Oudergesprekken groep 1/2 

17 juni  Laatste rapport mee  

19 juni  Studiemiddag (=vrij) 

22—26 juni Oudergesprekken gr 3 t/m 7 

1 juli  Rapport groep 8 mee 

2 juli  Musical 

9 juli  laatste lesdag 

10 juli  Start zomervakantie 

10 juli—23 aug zomervakantie 
Ook in de tweede helft van dit schooljaar is er weer de moge-

lijkheid om gebruik te maken van het  vrije inloopspreekuur 

met jeugdverpleegkundige Ellen van Acker van de GGD.  

Bij haar kunt u terecht met allerlei vragen die u heeft omtrent 

gezond opgroeien en opvoeden. Het spreekuur vindt plaats op 

maandagmiddag, ongeveer eens in de maand, van 14.30 uur 

tot 15.30 uur. 

 

Loopt u gerust zonder afspraak binnen. U kunt Ellen vinden in 

de kamer van de directeur, aan de hoofdingang van de school.  

 

De  data voor het vrije inloopspreekuur vanaf januari zijn: 

·         13 januari 

·         17 februari 

·         16 maart 

·         18 mei 

·         15 juni 

Donderdag 7  november was het “Nationaal Schoolont-

bijt” bij ons op school. 

Het gezonde ontbijt is aan geboden door de “Aldi”. 

We hebben samen met de kinderen gesmuld  van een 

gezond ontbijt.  

Iedereen had zelf zijn bord, beker en bestek meegeno-

men.  

De meester en juffen hadden de klas gezellig gemaakt.  

Na het ontbijt kreeg iedereen nog een verjaardagska-

lender mee over gezonde voeding en konden we de 

dag goed beginnen, met veel energie. 



Beste ouder(s)/ verzorger(s),  

  

Namens alle leerkrachten, de ouderraad en de MR willen wij  graag  

iedereen bedanken voor de fijne samenwerking en voor de hulp die wij 

mochten ontvangen tijdens de eerste maanden van dit schooljaar.  

  

Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie, prettige kerstdagen en 

een bijzonder goed en succesvol 2020 toe.  

Kerstgroet en nieuwjaarswens  
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Muziekproject groep 8 

In november  is juf Martine bevallen van een 

zoon. Hij luistert naar de naam Julius. Julius 

en juf Martine maken het goed.  

Wij wensen juf Martine, haar man Koen en 

Nanne heel veel geluk! 

Inmiddels zijn we als Fanfare Excelsior weer al enkele jaren actief 

op de basisschool met een muziekproject. Dit jaar hebben we voor 

groep 8 gekozen die vanaf medio oktober tot en met maart 2020 

wekelijks o.v.l. Bart Borgt (dirigent van eerder  genoemde Fanfa-

re) wekelijks op maandagmiddag muziekles krijgen. Ook juffrouw 

Carola en Juffrouw Mirthe bespelen dan een instrument. 

Hoe zijn we gestart: Voor de vakantie hebben de leerlingen kennis 

gemaakt met de diverse blaasinstrumenten vervolgens hebben ze 

eerst van de juffrouw muziektheorie gekregen. En de derde week 

mochten ze een instrument kiezen. Intussen hebben zij al weer 8 

weken les en zijn ze aan het repeteren voor hun eerste optreden 

met het kerstdiner op woensdag 18 december as. Zij zullen daarbij 

ondersteund worden door onze leden van de Fanfare. 

Graag nodigen we jullie uit voor het 1e concert van blazers-

klas “De Koperen Knalpijpen” om het kerstdiner in sfeer op te 

luisteren. Het concert start om 16.55 uur. Iedereen is welkom.  

Entree is langs de kleuteringang. 

Geboorte Julius 


