
     

Anderhalve week geleden hebben de kleuters hun kleuteruitje gehouden. En wat was dat een  

succes! Om 10u vertrokken de groepen 1/2A en 1/2B lopend vanaf school naar het Natuur-

centrum. Eerst liepen ze met elkaar het kabouterpad.  

Vanwege World Clean Up –day de volgende dag hebben alle kinderen daarna afval opgeruimd in 

het park. Dat is nu weer brandschoon :) 

Natuurlijk was er ook tijd om vrij te spelen en met de dieren te knuffelen. Het hoogtepunt van de 

dag was toch wel het spelen in de nieuwe waterspeeltuin. Het zonnetje hielp deze dag goed mee, 

dan is spelen met water altijd een feestje. 

Om 14u werden de kinderen daar weer opgehaald en sommige kinderen liepen met de juffen en 

hulpouders mee naar school. Die avond lagen de kinderen allemaal vroeg in 

bed, zo leuk was de dag!  
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Afgelopen vrijdag was het dan zover: ons jubileumfeest! En wat hebben we ervan genoten.  De och-

tend begon met een spannende vossenjacht door de wijk. ‘s Middags barstte het feest los met aller-

eerst natuurlijk de uitvoering van het schoollied door alle leerlingen, waarbij sommige kinderen 

ook nog eens een muziekinstrument bespeelden.  

Met dank aan onze fantastische oudercommissie en natuurlijk alle bakouders waren er veel lekkere 

hapjes te krijgen. De kinderen konden zich vermaken met alle activiteiten.  

Tot slot was er de prijsuitreiking. Het juiste aantal knikkers in de pot is bíjna geraden door het 

broertje van Lidyano (gr 8), hij raadde 600 en er zaten 606 knikkers in de pot.  

De origineelste feesthoeden zijn gemaakt door Maysa (gr 7) en Kaoutar (gr 1/2A) 

Het prijzen voor het mooiste bouwwerk ging naar Mohammad (gr 5), het bouwwerk van Haroun 

(gr 8)/ Assia (gr 4)/ Mariam (gr 6)/ Tasnim (gr 6), en het bouwwerk van Finn (gr 4).  

Aan alle hulpouders bij de vossenjacht, de bakkers, de extra handen bij het opruimen van het feest 

en natuurlijk alle ouders, familieleden en andere belangstellenden: dank jullie wel voor de hulp, de 

aanwezigheid en de gezelligheid.  

Op naar 100 jaar Anne Frank!  

 

Kl eut er uit j e  17  sept em ber   
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Misschien wist je het al, maar regelmatig posten we ook wat op onze eigen  

facebookpagina. Hier vind je een link naar de pagina.  

 Facebookpag i na  

Donderdag 30 september:   Opening park Tiende Penninglaan (3 t/m 6) 

Dinsdag 5 oktober:    Herdenking Joods Monument (gr 8) 

Woensdag 6 okt:    Start van de kinderboekenweek 

Vrijdag 15 okt:   Studiedag, alle kinderen vrij 

Maandag 18 - vrijdag 22 okt: Herfstvakantie  

Sch ool zon e  

Op verzoek van vele ouders in het kader van de verkeersveiligheid heeft de  

gemeente een schoolzone aangelegd. 

Dat betekent dat duidelijk in het wegdek staat dat je in de buurt van een school 

bent, doordat het woord ‘school’ in de klinkers te lezen is. 

Daarnaast worden ook een aantal drempels aangelegd om de snelheid te  

verlagen. Met hulp van deze maatregelen hopen we dat het weer een stukje veiliger wordt rondom 

de school, al is ons eigen gedrag natuurlijk het belangrijkst als het om veiligheid gaat. Dus graag 

parkeren in de parkeervakken en niet op te stoep, dan kunnen kinderen veilig het plein op en af.  

Aanstaande donderdag 30 september wordt het park op de Tiende Penninglaan officieel geopend. 

Als buurtbewoners met onze school zijn we van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.  

Daarom is afgesproken dat de groepen 3 t/m 6 daar onder schooltijd en onder begeleiding van 

de leerkracht naar toe worden gebracht. Zo zijn zij bij de opening in ieder geval aanwezig. Er zul-

len diverse activiteiten te doen zijn voor de kinderen. De organisatie ligt in handen van Gorin-

chem Beweegt, dus dat is aan hen wel toevertrouwd. Het sportpunt zal deze middag ook eenma-

lig in het park zijn. Kinderen van groep 3 t/m 6 kunnen dus ‘s middags in de speeltuin worden 

opgehaald. Precieze informatie en tijdstippen volgen later deze week, we wachten nog op infor-

matie van de organisatie. Kinderen van groep 7 en 8 kunnen na schooltijd als ze willen zelf naar 

het park, en voor de kinderen van groep 1/2 is deze mogelijkheid natuurlijk er ook als je als ou-

der een kijkje wil nemen. De flyer is de vinden op de volgende pagina.  

 Opening Park  Tien de Pen nin glaan—voor g roep 3  t/m 6  
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