
 

 
 

 

 

.. Agenda 
25 september  Schoolatletiek  

 26-30 september  Ambitiegesprekken 

 03 oktober  Natuuradoptieproject bovenbouw  

04 oktober  Koffie-uurtje ouders Eureka!groep: 8.30 uur   
05 oktober  Start kinderboekenweek, grote opening om 12.10 uur  

   Dag van de leraar  

07 oktober  Koffie-uurtje directie: 14.00 uur  

 12 oktober  Inloopochtend   

Kamp bovenbouw 
Wat was het genieten, de afgelopen 3 dagen in Helmond! In een fijne 
sfeer zijn de kinderen uit de bovenbouw heel sportief bezig geweest. Het 
thema van het kamp was dit jaar namelijk Olympische Spelen.  

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd kamp. 
Met name bij activiteiten zoals een kamp zijn we heel blij met hulp die 
van van ouders krijgen. Dat er zelfs ouders helpen die géén kinderen in de bovenbouw hebben dit jaar is toch 
wel heel bijzonder. Daar zijn we dan ook heel dankbaar voor én heel trots op!  
Graag willen we alle ouders die hebben meegeholpen hartelijk bedanken.  

Inloopochtend  
Op woensdag 12 oktober organiseren wij weer een inloopochtend. Vanaf 9 uur zijn belangstellenden van harte 

welkom om een kijkje te nemen in de groepen. De kinderen zijn dan aan het werk en wij bieden de gelegenheid 
om mee te kijken. Wij leiden u rond en beantwoorden graag al uw vragen.  
Wie weet is er iemand in uw omgeving die u kunt tippen om eens een kijkje te nemen? Dat zouden wij zeer op 

prijs stellen.  

Kinderboekenweek 
Uitnodiging opening kinderboekenweek 
Op woensdag 5 oktober start de kinderboekenweek. Dit jaar is het 
thema ‘voor altijd jong’ en daarom mogen de kinderen deze dag als opa’s en oma’s naar school komen. 

Natuurlijk mogen zij ook als hippe opa’s en oma’s verschijnen! Ook alle ouders, opa’s en oma’s  zijn  om 12.10 
uur welkom om de opening van de kinderboekenweek bij te wonen. 
Graag tot dan! 
Kinderboekenweek 
Gedurende de kinderboekenweek besteden we in de klassen aandacht aan leesbevordering. Zo lezen we voor 
uit boeken behorend bij het thema en kiezen we voor leuke verwerkingsvormen hierbij.  

Ook gaan we creatief aan de slag met het thema ‘voor altijd jong’. De kinderen uit de midden- en bovenbouw 
volgen ook een museumles in het Limburgs Museum: Kijken in de keuken van je opa en oma! Tijdens die 
museumbezoek krijgen begeleiders (ouders) een actieve rol. Misschien kunt u nog mee als begeleider bij de 
groep van uw kind? Kijk voor meer informatie op: 
http://www.limburgsmuseum.nl/onderwijs/basisonderwijs/kijken-in-de-keuken-opa-en-oma/  

De kinderboekenweek zal afgesloten worden met een boekenruilbeurs. Meer hierover in het volgende 
weekbericht.  

Sparen voor je school 

De tussenstand bij de Jumbo spaaractie is op dit moment 680 punten voor onze school. Fijn! Iedereen heel erg 
bedankt. De actie loopt tot en met 11 oktober. We sparen nog even door!  
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http://www.limburgsmuseum.nl/onderwijs/basisonderwijs/kijken-in-de-keuken-opa-en-oma/


Koffie-uurtje directie 
Op vrijdag 6 oktober om 14.00 uur zorgen wij voor koffie en thee! Komt u ook langs? Om iets 

te melden, misschien? Maar ‘gewoon’ gezellig bijkletsen mag zeker ook. Wij vinden het fijn 
om u te spreken!  

Adoptieproject 
In het kader van actief burgerschap heeft onze school een natuurgebied in 
de omgeving van de Maasheseweg/Spurkterweg geadopteerd. De kinderen 
van de bovenbouw werken jaarlijks in het voor- en najaar een dagdeel in 
het geadopteerde gebied. Dit gebied is natuurlijk altijd toegankelijk om ook 

op andere momenten te bezoeken 
Op maandag 3 oktober gaan alle kinderen van groep 6-8 weer een dag 
werken in ons adoptiegebied. Wij worden daarin begeleid door het IKL 
(Instandhouding Kleine Landschapselementen). Wilt u helpen? Geef dit dan 
door aan Truus.  

Schoolbowling 
Als bijlage bij dit weekbericht ontvangt u informatie over het schoolbowlingtoernooi. Deze informatie is bedoeld 
voor de kinderen van groep 6 t/m 8. 

Jaarverslag Stichting MOZON  
Als bijlage bij dit weekbericht ontvangt u het Jaarverslag 2015 van Stichting voor Montessori-onderwijs 

Zuidoost Nederland (MOZON). Dit jaarverslag kunt u ook terugvinden op de site van school en in de 

boekenkast van het Ouderportaal. Natuurlijk kunt u ook een kijkje nemen op de site van Stichting 

MOZON: www.mozon.nl  

Wij wensen u veel leesplezier!  
 

http://www.mozon.nl/

