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Personeel 
Juf Yvonne: De reis naar Kenia zit erop voor juf Yvonne. Maandag zal zij weer op school zijn. Ze gaat u hier 

vast en zeker over bijpraten.  

Meester Jan: Jan zet weer voorzichtige eerste stappen in de school. Dat betekent dat u hem ook wel eens 

rond ziet lopen! Hij zal op re-integrerende basis binnenkort wat werkzaamheden oppakken.  

Philip: Om de taken van Jan zo goed mogelijk op te vangen hebben we, naast Alexander 

ook Philip bereid gevonden om bij ons op school aan de slag te gaan. We zijn heel blij met 

hun hulp Philip is een oom van een leerling bij ons op school. Misschien loopt u hem op 

maandag, woensdag of vrijdag wel eens tegen het lijf.  

We wensen Philip een fijne tijd bij ons op school! 

Woensdag 2 oktober is het weer zover!  
De Kinderboekenweek gaat van start! Dit jaar is het thema: Reis mee!  

Om 8.20 uur zien we iedereen graag op het schoolplein, om 8.30 uur wordt de Kinderboekenweek officieel 

geopend, onder andere met een lied van Kinderen voor Kinderen. We willen vragen of alle kinderen deze 

dag een kussen en een boek van huis mee willen nemen want we gaan met de hele school lekker lezen. 

Juf Yvonne zal woensdagmiddag in alle groepen vertellen over haar Afrika reis. We zijn benieuwd wat zij 

allemaal heeft mee gemaakt. 

Deze week wordt er in de groepen 4  t/m 8 veel aandacht besteed aan het maken van leeskilometers. Elke 

gelezen bladzij telt voor 1 kilometer. Iedere groep maakt een leesmeter en op vrijdag 11 oktober gaan we 

inventariseren hoeveel elke groep heeft gelezen en wordt er een reisdoel aan gekoppeld op de wereldkaart. 

Deze vrijdag gaan de groepen 5 t/m 8 ook voorlezen aan de groepen 1 t/m 4. De kinderen die gaan voorlezen 

willen we vragen zelf voor boeken te zorgen die passen bij de leeftijd van de leerling die ze gaan voorlezen. 
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Uitslag MR verkiezing 
We willen alle ouders bedanken die vorige week hun stem hebben uitgebracht voor de verkiezing 
van de Medezeggenschapsraad. Met 51% van de stemmen heeft Mirke Nichting deze verkiezing 
gewonnen. Zij treedt dus per direct toe tot de MR.   
 
Daarmee is de nieuwe samenstelling compleet. Naast Mirke zijn er ook 2 nieuwe leerkrachten 
toegetreden (juf Sanne en juf Jantine). Op 9 oktober a.s. zal de MR voor het eerst in de nieuwe 
samenstelling vergaderen. 
 
Als u als ouder nog punten heeft die u met de MR wil bespreken of de MR met school wil laten 
bespreken, dan kunt u dit aangeven via mr.joseph@kpoa.nl. Wij zullen u in de nieuwsbrieven en op 
de website van school op de hoogte houden van de vergadermomenten, de agendapunten en 
gespreksverslagen. 
  
met vriendelijke groet, 
 
de MR 

Studiedag 10 oktober, kinderen zijn vrij.  
Op donderdag 10 oktober hebben wij als team onze eerste studiedag. Deze dag staat in het teken van 

teamvorming en visievorming. De school is op dag dicht. We verzoeken u om zelf opvang te regelen.  
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