
 

 

Verjaardagen  

Donderdag 28 oktober  Julia 1d 

Zaterdag 29 oktober   Adam 7b 

Zondag 30 oktober   Sabine 5a, Luca 2c 

Dinsdag 1 november   Mckayla 3b, Yara 6a, Aliyah 1d 

 

Deze week start Aliyah bij ons op school, heel veel plezier gewenst! 
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donderdag 27 oktober:     OR-vergadering (ouderraad) ‘s avonds 

maandag 24 oktober t/m woensdag 1 november:  excursies groep 1 t/m 4 naar papiermolen (voor groep 5  

is de excursie verplaatst) 

maandag 31 oktober:     talentencircuit middenbouw ronde 1 week 2 

maandag 31 oktober t/m donderdag 10 oktober:  excursies groep 6 t/m 8 naar houtzaagmolen 

dinsdag 1 november:     NSCCT-afname groep 5A, 6B/7B, 6A en 7A 

donderdag 3 november:     talentencircuit bovenbouw ronde 2 week 2 

donderdag 3 november:     NSCCT-afname groep 8A en inhalen zieke kinderen 

In het NSCCT-rooster zijn de groepen 6A en 8A van afnamedag veranderd. 

maandag 7 november:     MR-vergadering (medezeggenschapsraad) ’s avonds 

dinsdag 15 november:     ouderavond mediawijsheid 

 

Rollend speelgoeddag maandag 31 oktober (groep 3 t/m 8) 

In de leerlingenraad hebben we besproken welke ideeën er leven in de 

groepen voor het sportjaar.  

Één van de ideeën was een dag waarop stepjes, skeelers, skateboards, 

eenwielers en skates mee naar school mogen. Oftewel: een rollend 

speelgoeddag!  

We sluiten aanstaande maanden de pleinspellenmaand af met deze 

dag in de grote pauze (tussen de middag). Er zijn dan minder kinderen 

buiten dan in de korte ochtendpauze. Kinderen mogen niet-elektrische 

stepjes etc. van thuis meenemen naar school. Ze worden gestald in en 

naast de klas. Handig is daarom om de materialen te voorzien van 

naam en u te realiseren dat u het materiaal meegeeft op eigen risico: 

de materialen blijven eigendom en verantwoordelijkheid van uw kind.  

 

Druk bezochte viering 

Op de vrijdag voor de herfstvakantie sloten we de kinderboekenweek met 

elkaar af en daarmee het thema GiGaGroen. Gedichten, dans, liedjes, 

verhalen, kijkdozen… de kinderen lieten in drie vieringen allerlei resultaten 

uit het project aan elkaar zien. En aan u, want u kwam in groten getale! 

Het was fijn om weer met elkaar in een volle speelzaal te zijn, zonder 

beperkingen van een virus. We mochten weer samen vieren, zoals we dat 

op onze school kennen. Bedankt voor uw komst, ook namens uw kind en 

natuurlijk ons team! 

 

 

Agenda 

De komende week, 

maandag 31 oktober t/m 

vrijdag 4 november, 

zijn de ouders van de 

kinderen uit groep  

 1/2D, 4A en 3A 
tussen 8.20u en 8.30u welkom 

in de school. 

http://www.de-rietvink.nl/


  

 
 

Voorlezen is net als tandenpoetsen: maak er een routine van! 

Voor de vakantie berichtten wij u met een folder vanuit de bieb met de aanbeveling om het voorlezen thuis 

tot een dagelijkse bezigheid te maken. En… is het gelukt om iedere dag voor te lezen?  

Deze week verliest de boom hieronder z’n blaadjes. Passend natuurlijk, zo in de herfst. Op de bladeren staan 

allerlei tips om voor te lezen en/of om in gesprek te gaan met uw kind over boeken. Veel succes! 

https://debieb.nl/ouders 

 
 

Talentencircuit middenbouw en bovenbouw 

De talentencircuits in de midden- en bovenbouw draaien momenteel. In de middenbouw (groep 3 t/m 5) 

zijn de kinderen afgelopen maandag begonnen met bijvoorbeeld drama, bakken en techniek. Dit doen zij 

in een blok van drie weken, waarin ze drie weken lang hetzelfde talent verder ontwikkelen bij een leerkracht 

of externe. 

De bovenbouw (groep 6 t/m 8) heeft vier blokken van vier weken. Het tweede blok start aanstaande 

donderdag. Enkele activiteiten: Stijn Hoogstadt geeft hierin bijvoorbeeld muziek, Peter Sanders doet 

bootcamp met een groep kinderen en Marloes Grünwald leert de kinderen schilderen in aquarel. Hieronder 

enkele resultaten van blok 1, dat de donderdag voor de vakantie in de bovenbouw werd afgesloten. 

 

      
 

https://debieb.nl/ouders


  

 
 

Kidzark 

Wat kies jij: Goed of verkeerd? 

Wanneer: Zondag 30 oktober 2022 

Tijd: 14.30 uur tot 16.30 uur 

Leeftijd: Vanaf 4 jaar. 

Voor tieners is er vanaf 15.15 uur een apart 

programma.  

Wat is er te doen: Knutselen, koken, voetbal, 

spelletjes en nog veel meer. 

Toegang is GRATIS 

Meer info: kerkinwesterwatering@gmail.com 
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