
 

 

 

 

 

 
  
Peuterdans 

Morgen gaan we weer gymmen. Samen met meester 

Christian kunnen de peuters weer heerlijk bewegen. Alle 

peuters vanaf 2 jaar zijn welkom om mee te gymmen. 

We beginnen weer om negen uur. Geeft u het ook even 

door aan ouders van peuters in de buurt? 

 

 

 

Schoolfruit 

De schoolfruit leveringen zijn weer begonnen. Op dinsdag, woensdag en donderdag 

krijgen alle kinderen een stuk fruit; deze week waren dit een appel, een kiwi en een 

peer. We willen u vragen op maandag en vrijdag zelf iets voor de kinderen mee te 

geven, het heeft onze sterke voorkeur dat dit geen snoep is.  

 

Vakantie rooster ‘22/’23 

Herfstvakantie                        maandag 17 tot en met vrijdag 21 oktober 2022 

Kerstvakantie                         maandag 26 december tot en met vrijdag 6 januari 2022 

Voorjaarsvakantie                  maandag 27 februari tot en met vrijdag 3 maart 2023 

Meivakantie                            maandag 24 april tot en met vrijdag 5 mei 2023 

Zomervakantie                       maandag 24 juli tot en met vrijdag 1 september 2023 

Pasen                                      vrijdag 7 tot en met maandag 10 april 2023 

Koningsdag                            donderdag 27 april 2023 – valt in de meivakantie  

  Schooljaar 2022- 2023 

202018201682018 
Weeknieuws 

Weeknieuws  3                    Week: 36 

Komende maand: 

- Woensdag 14-9: Studiedag 

                              Alle kinderen zijn vrij 

- Donderdag 15-9: Schoolreizen gr. 3-6 

- Maandag 19-9   : Schoolreis gr. 7 

In dit nummer: 

- Peutergym 

- Schoolfruit 

- Regels op school 

- Vakantie rooster 

 
 



Hemelvaartsweekend            donderdag  18 mei tot en met zondag 21 mei 2023      

Pinksteren                              maandag 29 mei 2023 

 

Regels op schools 

Op onze school spelen, leren en werken we samen. We vinden het belangrijk dat 

iedereen zich prettig voelt op school en dat we elkaar, de school en de spullen 

respecteren. We hanteren hierbij een aantal belangrijke regels: 

 

Deze regels hangen op drie plekken in de school, zodat we ze vaak zien.   

Wanneer je merkt dat iemand de regel of afspraak even is vergeten mag je elkaar daar 

best op aanspreken, en ook dat doen we met respect voor elkaar. Zo houden we het 

fijn en veilig op school. 

 

Bieb-ouders gezocht 

Vanaf dit schooljaar krijgen wij een eigen bibliotheek op school. De kasten staan er al 

en heel binnenkort komen hier ook de boeken in. Deze boeken krijgen, net als in de 

echte bibliotheek, een label. Het is straks mogelijk voor de leerlingen om 

(onder schooltijd) boeken te lenen uit de school bibliotheek. Alle boeken 

zijn gelabeld en staan in een catalogussysteem, waardoor ze gemakkelijk 

terug te vinden zijn. Voor de ondersteuning van de leerlingen bij het 

kiezen en lenen van de boeken uit de schoolbibliotheek zijn we op zoek 

naar enthousiaste ouders die wekelijks, of maandelijks, beschikbaar 

willen zijn om te komen helpen. De dag(en) en tijden zijn nog in overleg. 

De geïnteresseerde ouders zullen uitleg krijgen en worden ingewerkt in het werken 



met het uitleen- en catalogussysteem. Hoe meer aanmeldingen er zijn, hoe minder 

vaak eenieder hoeft te komen helpen.  

Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met juf Saskia 

(s.koopman@kindpunt.nl) of juf Sharon (s.kollen@kindpunt.nl). Wilt u hierbij 

aangeven op welke dagen en tijden u beschikbaar bent? U mag ons natuurlijk ook 

altijd even aanschieten op het schoolplein. We hopen op uw hulp, alvast bedankt! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen 

Wij zijn druk bezig met de voorbereiding van de herfstvakantie. Het thema is 

Huttendorp.  

Graag horen we vóór 10 september of uw kind wel/niet aanwezig is deze vakantie. Dit 

in verband met de personele planning en de activiteiten. 

 

Babygroep 

De tweede week na de zomervakantie zit er alweer bijna op. In de vakantie is er bij 

ons op de groep van alles ondernomen in het thema; 

‘wereldreis’. We hebben oud- Hollandse spelletjes gedaan, een 

fruitpizza gemaakt (Europa),  toen zijn we 

doorgegaan naar ‘Antarctica’ daar hebben 

we gekleurd met ijsblokjes, mooie 

vormpjes gemaakt in scheerschuim. De 

derde week was Azië aan de beurt, toen 

hebben we naar o.a. rustgevende muziek geluisterd.  We hebben 

buiten  in een tipitent gespeeld, gewandeld naar het ringpark en 

bellen geblazen. Kortom, we hebben veel activiteiten gedaan. En natuurlijk genoten 

van het lekkere weer. 

Ook hebben we de groep een beetje veranderd. We hebben nu een klim/ glijbaantje op 

mailto:s.koopman@kindpunt.nl
mailto:s.kollen@kindpunt.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnl.pinterest.com%2Fpin%2F517421444687740968%2F&psig=AOvVaw3jLS3MYUrr9gOnvIDALLXk&ust=1602918332923000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMC8qLjGuOwCFQAAAAAdAAAAABAD


de groep, hier kunnen de kinderen heerlijk op klimmen en klauteren.  

Deze week zijn we gestart met het thema ‘huisdieren’. Mocht er thuis een huisdier(en) 

aanwezig zijn en uw kind vindt het leuk om hiervan een foto op de groep te hebben, 

dan mag u deze meegeven. We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad, fijn 

om alle kinderen weer te zien. 

 

Peutergroep 

We zijn deze week begonnen met ons 

nieuwe thema Huisdieren, al een paar 

kinderen hebben een foto van hun 

huisdier meegenomen, maar er 

kunnen er nog veel meer bij. En wat 

hebben we heerlijk weer en konden 

we veel buiten spelen. We hebben 

van de week al een prachtige vis 

geknutseld, we laten de speelgoed 

hond even uit en lezen leuke boekjes.     

             

Zouden jullie willen aangeven of jullie zoon of dochter allergisch is voor een hond, 

konijn of hamster? 

We zijn ook nog op zoek naar wat hondenbrokjes, lege verpakkingen van dieren voer, 

een tuigje voor hond of kat, konijnen knuffels, of andere leuke dingen die in ons thema 

passen. 

 

BSO 

Deze week zijn we gestart met het thema dierentuin, we hebben mooie dieren 

geknutseld voor onze eigen dierentuin, zoals vissen en aapjes. 

De oudere kinderen hebben van Kapla 

dieren gebouwd deze waren heel mooi 

geworden! 

Toen het heel zonnig was hebben we 

dieren getekend door middel van de 

schaduw. Dit was heel leuk om te doen. 

 


