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Nummer 8     28e jaargang        2 tot 9 november 2018 
 

5 - 9 november Voorlopig advies gesprekken groep 8 

6 november Activiteit voor leerlingen, 10 jaar stichting Op Kop 

7 november Fietsenkeuring alle leerlingen vanaf groep 3 

7 november  Ouderhulp t.b.v. speelplein 

8 november Nationaal schoolontbijt 

9 november Spelletjesmiddag 

11 november Sint Maarten 

12 november Beverwedstrijd 

13 november Voorstelling groep 1 

14 november Start schoolfruit  

14 november OR vergadering 

15 november Voorlichtingsavond VO, locatie Wijngaard; 19.15 uur 

19 november  MR vergadering 

22 november Voorstelling groep 3 

27 november Voorstelling groep 2 

29 november  Voorstelling groep 4 

 
KiVa 
Vanaf de zomervakantie zijn we gestart met KIVA. Een methode over sociale/emotionele 
ontwikkeling van kinderen. De onderbouw heeft gewerkt met het thema: “Wie zijn wij”. De 
bovenbouw met het thema: “Iedereen verdient respect”. In de lessen worden via gesprekken, 
groepswerk en rollenspellen aan de thema’s gewerkt. We merken aan de kinderen dat ze 
enthousiast meedoen met de lessen. De komende periode werkt de onderbouw met het 
thema “gevoelens” en de bovenbouw met “in de groep”.  
 
Medezeggenschap 
Wij zijn verheugd twee nieuwe leden voor de MR te mogen voorstellen: Ayse Dekker en Jari 
Kiekebos. Zij zullen de komende vergaderingen al deelnemen zodat een warme overdracht 
kan plaats vinden. 
 
Fietsenkeuring 
Start 8.30. VVN en fietshandel Maandag. Woensdag 7 november is weer de jaarlijkse 
fietsenkeuring. Kinderen vanaf groep 3 kunnen onder schooltijd hun fiets laten keuren.  
Nieuw dit jaar is dat ook de B.O.M. kinderen mee mogen helpen bij de keuring. 
 
Buurtactiviteiten 
De buurtsportcoaches en de sociaal werkers bieden vanaf 31 oktober een paar keer sporten in 
de wijk aan. Wij willen gezamenlijk iets opzetten om op die manier de kinderen te bereiken, 
en vanuit daar te bouwen aan een prettige sfeer in de wijk. We beginnen met de sport voetbal 
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op 31 oktober om 14.30 tot 15.30 op het veldje achter de oude gymzaal aan de Lisdodde. Op 
14, 21 en 28 november zullen wij er ook zijn.  
 
Ouderhulp voor schoolplein 
We zijn op zoek naar ouders die op woensdag 7 november a.s. mee willen helpen met het 
graven van sleuven op diverse plekken op het schoolplein. We hebben n.l. betonnen buizen 
gekregen voor op het schoolplein. Kinderen kunnen daar straks doorheen kruipen, zich achter 
verstoppen enz. Om deze buizen te plaatsen moeten er een aantal sleuven gegraven worden. 
Wie kan er helpen?  
Graag zelf even een schop en eventueel een kruiwagen meenemen. U kunt bij de leerkracht 
van uw kind aangeven of u tijd hebt om even te helpen. De koffie staat klaar!  
 
Vaccineren 
Als bijlage vindt u een uitnodiging voor een ouderavond aangaande vaccineren. Deze wordt 
georganiseerd vanuit de gemeente. 
 

 
 
 

10 jaar Op Kop 

 
Stichting Op Kop jubileert dit jaar. De stichting bestaat 10 jaar! 
Op 6 november vieren we het jubileumfeest met al onze leerlingen. Dit zal een prachtig feest 
worden!  Vanaf de diverse scholen gaan de leerlingen met een bus naar de Strandhoeve in 
Blokzijl, waar ze een leuke verrassing te wachten staat. Dit alles zal plaatsvinden tijdens 
schooltijden. Wilt u zo vriendelijk zijn om uw auto, bij het brengen van uw kind(eren) even op 
een andere plek te parkeren? De parkeerplaats bij school moet vrijgehouden worden voor de 
bussen, zodat de leerlingen veilig in kunnen stappen. We hopen op uw medewerking.  
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Nationaal schoolontbijt 
Het nationaal schoolontbijt is op donderdag 8 november. In de bijlage vindt u meer uitleg over 
een gezond (school-) ontbijt. 
 
Schoolfruit 
Vanaf week 46 krijgen we weer het E.U. schoolfruit geleverd. Dus woensdag 14 november 
gaan we van start. Iedere woensdag, donderdag en vrijdag krijgen alle leerlingen dan fruit of 
groente uitgedeeld. Ook de peuterspeelzaal doet mee met dit gezonde project. Uiteraard 
vinden we het fijn dat op maandag en dinsdag ook iets gezonds meegegeven wordt voor in de 
kleine pauze. Heeft uw kind niet genoeg aan dat ene stuk fruit, dan mag u uw kind ook zelf 
nog extra fruit meegegeven. Het hele project loopt tot aan de meivakantie 2019.   
 
 
 
 
 
 


