
 

10 november: Lampion-
nenshow (17.00-18.00)  

11 november: Nationaal 
Schoolontbijt 
22 november: Margemid-
dag, leerlingen om 12.00 uur 
vrij 
2 december: Sinterklaas-
viering  

Oudergesprekken  
De oudergesprekken vinden 
deze week en de komende 
twee weken plaats. Iedereen 
heeft hiervoor een uitnodiging 
via het ouderportaal ontvan-
gen. Mocht u zich nog niet 
hebben ingeschreven, wilt u 
dan contact opnemen met de 
leerkracht?  
De leerlingen en ouders van 
groep 8 hebben geen regulier 
oudergesprek. Voor groep 8 
vinden momenteel de advies-
gesprekken voor het vervolg-
onderwijs plaats.  
 
Lampionnenshow 
Donderdag 10 november aan-
staande bent u van harte wel-
kom om de mooie lampionnen 
van de leerlingen te bewonde-
ren. Informatie over de tijdsin-
deling is te vinden op het  
ouderportaal. Graag tot dan!  
 
Nationaal Schoolontbijt  
Vrijdag 11 november vindt het 
jaarlijkse Nationaal Schoolont-
bijt plaats. Alle leerlingen wor-
den die dag uitgenodigd om op 
school te ontbijten (wel ge-
woon zelf lunch meegeven). 
“Het Nationaal Schoolontbijt is 
al 15 jaar het grootste educa-
tieve ontbijtevenement van 
Nederland. Veel kinderen slaan 
’s ochtends nog steeds hun 
ontbijt over, blijkt uit verschil-
lende onderzoeken. Of ze ont-
bijten niet gezond. Terwijl juist 
voor schoolkinderen een goed 
ontbijt de beste start is. En het 

is ook nog eens 
leuk om samen te 
ontbijten. Om dat 
te ervaren gaan 
ook dit jaar hon-
derdduizenden 
kinderen samen 

op school ontbijten.”  
Wij doen ook mee, op vrijdag 
11 november.  
 
Sinterklaasviering   
De sinterklaasviering vindt 
plaats op vrijdag 2 december. 
Sinterklaas komt met zijn Pie-
ten langs op school bij de peu-
teropvang en de groepen 1 
t/m 4. De groepen 5 t/m 8 
geven een eigen invulling aan 
het Sinterklaasfeest. De leer-
krachten informeren hierover. 
Alle groepen krijgen geduren-
de de ochtend diverse versna-
peringen. Graag wel gewoon 
fruit/ drinken/ lunch meege-
ven. We hanteren deze dag de 
reguliere schooltijden.  
 
Kerstviering 
Nog even en dan is het alweer 
kerst. Begin december ont-
vangt u de volgende nieuws-
brief, met daarin de informatie 
over de kerstviering bij ons op 
school.  
 
Dank jullie wel!   
Onze schoolbibliotheek is dit 
schooljaar bijna dagelijks 
open. Dankzij de hulp van 
bieb-ouders 
is dit moge-
lijk en daar 
zijn we heel 
blij mee! 
Dank jullie 
wel!  
 
Nieuwe verlichting   
U heeft het wellicht al gezien, 
we hebben nieuwe verlichting 
in het gebouw.   
In de herfstvakantie zijn alle 
lampen en armaturen vervan-
gen en is alles overgegaan 

naar Led-verlichting.  
 
Nieuwe schoolmaatschap-
pelijk werkster 
Mevrouw Julia Bosma is een 
aantal jaren aan onze school 
verbonden geweest als 
schoolmaatschappelijk werk-
ster vanuit Vaart Welzijn, 
maar in verband met een 
nieuwe baan, zal zij haar 
werkzaamheden gaan over-
dragen. Zij zal eerst tijdelijk 
worden vervangen door me-
vrouw Ria Terpstra, eveneens 
schoolmaatschappelijk werk-
ster bij Vaart Welzijn totdat 
de ontstane vacature defini-
tief is ingevuld. Mocht u vra-
gen hebben voor de school-
maatschappelijk werkster of 
informatie willen, dan kun u 
contact opnemen met onze 
intern begeleider (Margaret 
van Roosmalen).  
 
Margemiddagen komende 
periode 
Nog even ter herinnering: 
Dinsdagmiddag 22 november 
en vrijdag 23 december heb-
ben we een margemiddag. 
De leerlingen zijn beide mid-
dagen om 12.00 uur vrij.  
Mocht u bij een margemiddag 
gebruik moeten maken van 
de BSO, vergeet dan niet de-
ze tijdig aan te vragen.  
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Wij wensen ieder-
een een fijn  

weekend toe!  

 
Vriendelijke  

groeten,  
 

Team  
Kindcentrum 
Valkenhorst 


