
NIEUWSBRIEF OKTOBER 2022

Agenda
12 oktober

SCHOOLZWEMMEN GROEP GROEN
12.15 BRUNA

SOESTBOEKENMARKT 

Een nieuw jasje

17 oktober

GROEP GEEL UITJE
KINDERBOERDERIJ 

19 oktober 
SCHOOLZWEMMEN GROEP BLAUW

1 november
19.15 INFORMATIEAVOND

2 november
SCHOOLZWEMMEN GROEP BLAUW

3 november
LEERLINGENRAAD

7 november
LUIZENCONTROLE

18.30-19.30 KIJKAVOND IN DE KLAS

9 november
SCHOOLZWEMMEN GROEP BLAUW

VOORLEESTAS GROEP GROEN
(OUDERS ZIJN WELKOM!)

14 november
10-MINUTEN GESPREKKEN

(FACULTATIEF)
WEEK TEGEN

KINDERMISHANDELING
 

Mijn eerste week zit erop! Ik heb een aantal van jullie al
mogen begroeten bij het hek. Graag maak ik van de
gelegenheid gebruik jullie uit te nodigen voor de extra
informatieavond op dinsdag 1 november a.s. om 19.00.
Ik zal jullie dan meenemen in de onderwerpen waar wij
dit schooljaar aan werken. Verder zullen zowel de MR
als OR hun activiteiten verder toelichten. Ik hoop hier
velen van jullie te mogen ontmoeten.  

 
Bij deze nieuwsbrief is een bericht bijgevoegd vanuit de
ouderraad met het verzoek tot uw financiële bijdrage.
Dankzij hun inzet kan de overblijf worden gerealiseerd
en veel leuke activiteiten georganiseerd. Daarnaast
leest u een bericht over de moestuin.

Jacomijn Sennef 
 

 

 



Vroegtijdig aanmelden

Jantje Beton

 
 

Onze school heeft een grote aantrekkingskracht! Dat is
natuurlijk goed nieuws. We willen wel graag plek
blijven bieden aan de potentiële broertjes en zusjes.
Daarom vragen we uw kind zo snel mogelijk aan te
melden. Zo voorkomen we dat er straks geen plek is.  

DE ACTIEPERIODE VAN HET
VERKOOPBOEKJE VAN
JANTJE BETON VIA
MACHTIGING IS INMIDDELS
AFGELOPEN. 

WILT U ZO VRIENDELIJK ZIJN
OM DE LOTEN EN HET
BOEKJE IN DE ENVELOP TE
RETOURNEREN BIJ DE
LEERKRACHT? 

WIJ MOETEN DIT VÓÓR 12
OKTOBER OPSTUREN NAAR
JANTJE BETON, ANDERS
GAAN HELAAS DE
VERKOCHTE LOTEN
VERLOREN EN DAT ZOU HEEL
JAMMER ZIJN! 

DE ONLINE LOTENVERKOOP
VIA "TIKKIE JIJ BENT 'M!
ACTIE" LOOPT DOOR T/M 31
OKTOBER!

Kinderboekenweek

Dit jaar is het thema Gi-Ga-Groen want de natuur is
overal om ons heen. Buiten is er van alles te
ontdekken en te doen. 
 Vrijdag 7 oktober was de start van de
Kinderboekenweek en wat een feest was het! Dansen
en zingen op het lied van Kinderen voor Kinderen, GI-
GA-GROEN! Juf Renate las voor uit het boek
"sproeipoeper" en alle leerkrachten waren in het groen
gekleed. Vanaf vandaag zichtbaar bij iedere groep, een
foto-tentoonstelling van de leerkrachten!  

Op woensdag 12 otober, vanaf 12.15 uur is er de
jaarlijkse Bruna Soest boekenkraam op het leerplein
met de actie "sparen voor je schoolbieb!". 

Hoe werkt de actie? Koop tijdens de
Kinderboekenweek (5 t/m 16 oktober 2022) een boek
bij Bruna Soest, lever het bonnetje in op school of in
de spaarbus bij de Bruna. De school levert alle bonnen
in bij Bruna Soest en krijgt een tegoed voor 20% van
het totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. Met dit
tegoed kan onze school nieuwe boeken kopen voor de
schoolbibliotheek. Hoe meer bonnen, hoe meer
boeken. Iedereen kan meesparen!


