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De schilder was op school… 

In de afgelopen vakantie hebben schilders mooi werk 
geleverd: de muren van de klassen zijn gesausd. De 
klassen zien er nu helemaal fris en helder uit! 
Helaas hebben we ons verkeken op de hoeveelheid werk 
van voor- en nabereiding! Collega’s hebben een 
vakantiedag moeten gebruiken om de lokalen weer in te 
ruimen en planken e.d. aan muren te bevestigen. 
Ouders die maandagmorgen in school kwamen hebben vast 
gezien dat het er allemaal nog niet echt opgeruimd uitziet! 
Excuses daarvoor! Op dit moment werken we met man en 
macht om het zo snel mogelijk klaar te krijgen! 

 
Hoofdluizencontroleteam: we hebben u nodig!! 
Al jaren hebben we een groepje ouders op school die 
na de vakanties de kinderen controleren op het al dan 
niet hebben van hoofdluizen. Helaas is het niet het 
meest dankbare werk, omdat deze mensen vaak 
negatieve opmerkingen te horen krijgen, maar de 
groep mensen is onmisbaar binnen de school. We 
komen nu enkele mensen tekort. Wie wil helpen met 
dit zeer zinvolle werk? Het gaat maar om 5 keer per 
jaar van 8:30 uur tot ongeveer 9:15 uur... 
Meer info bij Ilona de Pagter. idepagter@outlook.com) 
 
Landelijke Onderwijsstaking woensdag 6 november (herhaling) 

En daarom doen wij mee aan de landelijke staking van het onderwijs op woensdag 6 
november a.s. 
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Ouders groep 8: Pubers met Pit 
Voor, met name, ouders van groep 8 wellicht interessant: Loes organiseert een 
cursus van 3 avonden “Pubers met Pit”. Onderaan deze krant meer info! 
 
Ouderbijdrage (herhaling) 
Onze oudervereniging vraagt aandacht voor het betalen van de 
schoolbijdrage. Wilt u zorgdragen voor tijdige betaling?  
 
Juf Jantine met zwangerschapsverlof 

Juf Jantine is voorlopig niet meer op school te vinden: ze bereidt 
zich voor op de geboorte van haar derde kindje. We wensen haar 
en haar gezin een fijne tijd toe! We houden u op de hoogte van de 
voortgang :)  
Blij zijn we ook met de komst van oude bekende Els Koster. Ze 
vervangt het zwangerschapsverlof van Jantine op deskundige 
wijze! 
 

Week van de Techniek 
In het kader van de week van de techniek (volgende week) gaan een aantal groepen 
kijken bij bedrijven op maandag 4 en vrijdag 8 november. We hopen dat de 
belangstelling van kinderen voor technische beroepen gewekt wordt! Betreffende 
groepen worden via parro op de hoogte gehouden.  

 
PLP-gesprekken 
De PLP gesprekken lopen. Veel kinderen en ouders hebben het gesprek al gevoerd 
voor de vakantie.  
We hebben afgesproken dat we het dit jaar iets anders doen: in principe worden 
ouders uitgenodigd bij het eerste, derde en vijfde gesprek. Het tweede en vierde 
gesprek zal dan alleen met de kinderen gevoerd worden. Natuurlijk kunnen zaken 
aangepast worden, maar we proberen op deze manier de druk die op ouders gelegd 
wordt om telkens aanwezig te zijn, wat te verminderen. 
 
Bijbelverhalen 
Volhouden (week 42 t/m 45) Inhoud: Volhouden of afhaken, 
doorzetten of opgeven. Volhouden vanuit de beste bedoelingen. 
Bijbelverhalen deze week: 
onderbouw: God zet een ladder op aarde (Gen. 28, 10-22); Jakob houdt vol voor Rachel (Gen. 29). 
middenbouw: De oudste eerst (Genesis 29, 15-30). 
bovenbouw: Jakob op de vlucht (Genesis 28, 10-22) ;De bedrieger bedrogen (Genesis 29, 15-30). 
 

 
 
 
Met vriendelijke groeten, mede namens m’n collega’s,  
Gerrit Hendriks  



 



 

 


