
     

Afgelopen woensdag is de kinderboekenweek gestart. Het thema dit jaar is:  

‘Beroepen, worden wat je wilt’.  

In alle groepen besteden we daar natuurlijk aandacht aan. Zo heeft iedere groep 

een eigen boek gekregen wat woensdagochtend uitgepakt mocht worden! Bij 

dit boek worden allemaal activiteiten bedacht die gaan over lezen.   

Lezen is belangrijk, waarom dat is lees je hier.  
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Op 30 september waren wij uitgenodigd om bij de opening van het speelpark aan de Tiende      

Penninglaan te zijn. Wethouder Ro van Doesburg was heel blij met het enthousiasme waarmee onze 

leerlingen de speelplaats in gebruik namen. Tijdens deze feestelijke opening konden onze leerlingen 

hun haren laten vlechten of geschminkt worden door leerlingen van het Omnia.  

  

Kinderboekenweek  

 

https://www.squla.nl/het-belang-van-lezen
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Vrijdag 15 okt:   Studiedag, alle kinderen vrij 

Maandag 18 - vrijdag 22 okt: Herfstvakantie  

 

Ter ug blik  herdenkin g Joods  Monum en t  

Kinderen van groep 8 en leerkrachten hebben dinsdagavond 5 oktober de herdenking 

bij het Joods Monument bijgewoond. Dit is een jaarlijks terugkerend ritueel. Noor 

uit groep 8 heeft een mooi zelfgeschreven gedicht voorgedragen. Alle kinderen een 

roos neergelegd bij dit monument.  

Zie ook het artikel in de krant.  
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Vanaf woensdag 6 september is gestart met de activiteit Chill-out, Work-on. Tijdens deze activiteit zijn 

jongeren vanaf 10 jaar welkom om bij ons in het jongerencentrum te komen. Gedurende deze  

activiteit is er de ruimte om te ontspannen en plezier met elkaar te hebben (Chill-out). Daarnaast is 

er ook ruimte om rustig je huiswerk te maken en kunnen ze ook huiswerkbegeleiding krijgen wan-

neer ze extra ondersteuning nodig hebben (Work-on). De activiteit vindt plaats in jongerencentrum 

The Mall (Burgstraat, 37) van 15:00 - 17:00.   Vriendelijke groet, Rayban Lee 
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