
 
 
 
 
 

 
 

Kinderboekenweek  
Woensdag 2 oktober is de Kinderboekenweek weer van start gegaan met dit 
jaar als thema ‘Reis mee!’. Kinderen van groep 6 hebben dit jaar de opening 
verzorgd met een leuk toneelstukje over ‘De Boekenbus’, waarin een groepje 
kinderen op de boekenbus staat de wachten, maar de boekenbus heeft een 
lekke band. Verschillende personen komen voorbij met ideeën, maar niet 
geschikt voor een bus met een lekke band. Een paar meisjes hebben een goed 
idee en halen de informatie uit boeken. Zo is de bus gauw weer gerepareerd. 
De kinderen van groep 2 hebben de mooie boekenbus geschilderd! Meisjes van 
groep 7 verzorgden de openingsdans op het lied van Kinderen voor Kinderen 
‘Reis mee!’.  Na de opening is iedereen naar de klas gegaan waar deze week 
extra aandacht wordt besteed aan lezen en leesbevordering. Zo hebben we dit 
jaar ook weer de voorleeswedstrijd voor de hele school. Wie wordt de 
voorleeskampioen van Esmoreit? De winnaar uit groep 7 of 8 mag meedoen 
voor Esmoreit aan de regionale voorleeskampioenschappen.   
Donderdag 10 oktober sluiten wij de Kinderboekenweek af met een activiteit 
voor alle groepen.   
 

Rapport/administratiedagen   
De kinderen in de onderbouw (groep 1 t/m 4) maken behoorlijk meer 
schooluren dan wettelijk is voorgeschreven.  
Met het team hebben we dit besproken en nagedacht hoe we die uren ook 
kunnen inzetten om tegemoet te komen aan de werkdruk en administratielast 
van de leerkrachten.  
We hebben berekend dat het om 4 dagen gaat. Deze dagen zetten we als volgt 
in.  
Er komen 2x2  rapport/administratiedagen. Tijdens deze dagen zijn de collega’s 
van de onderbouw ambulant. Zij hebben een dag voor hun eigen administratie 
en rapporten en de andere dag nemen zij de bovenbouwgroepen over, zodat 
die collega’s ambulant zijn voor administratie en rapporten.  
Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 betekent dit dat zij vrij zijn op:  

 Maandag 27 januari 2020 en dinsdag 28 januari 2020.  
 Dinsdag 2 juni 2020 en maandag 8 juni 2020.  
  

Op deze wijze wordt er tegemoetgekomen aan de werkdruk van de 
leerkrachten en hebben de kinderen/ouders de vrije dagen aansluitend aan 
weekenden. We zullen deze dagen ook invoeren in de kalender op onze site.  
 

Donker dagen weer in aantocht!  
Is je verlichting al gecheckt? Kom a.s. woensdag 9 oktober met je fiets naar 
school en de verkeerscommissie controleert het voor je. Zodat je weer 
zichtbaar de weg op kan.  
 

De verkeerscommissie 
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16 okt. 
 
 
 
18 okt. 
 
21 t/m 25 okt. 
 
30 okt. 
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Rots en Water 
Woensdag 9 oktober hebben we een studiemiddag Rots en Water voor alle leerkrachten. We werken nu een tijd met 
dit concept. Omdat we met Rots en Water werken, mogen we ons binnenkort ook een echte Rots en Water school 
noemen! Dit vieren we vrijdag 18 oktober met een Rots en Waterochtend! Op deze ochtend gaan we allerlei leuke 
activiteiten doen. Meer informatie hierover volgt in een aparte brief. 
 

Studiemiddag 10 – 14 jaar 
Woensdagmiddag 30 oktober gaan de leerkrachten van groep 6,7 en 8 naar een studiemiddag waarin leerlingen van 
10 -14 jaar centraal staan. Deze middag wordt door onze stichting Mijnplein georganiseerd, in samenwerking met 
het Voortgezet onderwijs in de regio.  
 

Groep 2 verhuisd. 
Dit schooljaar verhuizen groep 1 en de peuterspeelzaal naar het 
hoofdgebouw. Groep 2 is daarom alvast verhuisd naar het andere 
lokaal. Als jullie ons zoeken....we zitten nu in lokaal 10. We zijn er 
al een beetje gewend. Kom gerust een kijkje nemen! 
 
 
 

  



 

 

 



 

 
 


