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BIJLAGE 

 

10-01 Schoentje zetten in Chassé Theater – kleurplaat Charlie 

 

VAN HET TEAM 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Ongetwijfeld heeft u afgelopen zaterdag naar de intocht van Sinterklaas gekeken. 

Maandag was dat in ieder geval het gesprek van de dag op school. Inmiddels is ook 

de gehele school versierd. Onze Ouderraad heeft ontzettend z’n best gedaan om de 

school in Sinterklaassfeer te brengen en het ziet er heel gezellig uit.  

Komend weekend start ook het WK voetbal. Deze keer niet in de zomer maar aan 

het einde van het jaar, anders dan we gewend zijn wat zorgt voor een andere 

beleving.  

 

Dat we nu wat dieper in november zitten, is ook te merken aan het aantal 

ziekmeldingen. Het is hier flink drukker mee en helaas zijn er deze week ook een 

aantal collega’s ziek. Het blijft een uitdaging om elke keer weer vervanging te 

vinden want, zoals u weet, hebben we helaas te maken met een tekort aan 

leerkrachten. Het streven is om geen groepen naar huis te hoeven sturen. Tot nu 

toe lukt dit nog met het schuiven van leerkrachten of met de inzet van een 

medewerker van Qrabble.  

 

Vanaf maandag 21 november starten de oudergesprekken. We zijn blij om u weer 

op school te mogen ontvangen. 

 

Namens alle collega’s wens ik u een fijn weekend. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marc Embregts, directeur 

 

 

 

 



” ZET’UM WIR OP “ 

De aftrap van het carnavalsseizoen is alweer achter 

de rug en wij hebben er nu al zin in! Het is nog 

vroeg maar wij zijn al volop bezig met de 

voorbereidingen van het komende carnavalsfeest op 

vrijdag 17 februari 2023 op de 'Kielewei'.  

Wij zijn op zoek naar een houten ton (ongeveer 1 meter hoog) zoals hieronder 

afgebeeld. Wie kan ons hieraan helpen? Onze dank is groot!  

Je kunt mailen naar andre.vaneijk@inos.nl 

 

Namens de carnavalscommissie;  

Dagge bedankt zijt da witte..... 

 

 
 

 

FINALE VOORLEESWEDSTRIJD 

 

Gisteren hebben bij ons twee finales 

plaatsgevonden in het kader van de 

Nationale Voorleeswedstrijd. Diverse 

leerlingen van de groepen 5 en 6 

hebben gestreden om de titel junior 

kampioen. Hierbij is Milica als winnaar 

uit de bus gekomen. Gefeliciteerd 

Milica en we hopen dat je een heel 

leuk boek uitkiest met je boekenbon! 
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De tweede finale heeft plaatsgevonden 

tussen diverse leerlingen van de 

groepen 7 en 8. Onze voorleeskampioen 

is Lieke. Zij mag namens onze school 

mee gaan doen met de plaatselijke 

finale in de bibliotheek om te strijden 

tegen leerlingen van andere scholen. 

Gefeliciteerd Lieke, heel veel 

voorleesplezier! 

 

Tijdens beide finales bleek dat we 

enorm veel voorleestalent in onze 

school hebben! Alle finalisten zijn voor 

ons daarom voorleestoppers! 

 

 

KINDEREN GROEP 7 EN 8 LEZEN SAMEN DE REGELS VAN DRIE 

 

Tijdens de actie Nederland Leest Junior leest de hele groep 7/8 hetzelfde boek: De 

regels van drie van de schrijfster Marjolein Hof. Het boek kreeg in 2014 de 

Woutertje Pieterse Prijs. 

 

  
Twan en zijn tweelingzus Linde reizen met hun moeder en oma naar IJsland. Ze 

gaan naar Twans overgrootvader, opi Kas, die daar helemaal alleen woont. Opi Kas 

kan niet meer goed voor zichzelf zorgen en hij moet mee terug naar Nederland. 



Maar opi Kas denkt hier heel anders over. Hij heeft een ontsnappingsplan bedacht 

en vraagt of Twan hem wil helpen.  

Gelukkig heeft Twan een survivalhandboek meegenomen. Twan twijfelt. Wat moet 

hij doen? Opi Kas helpen of het geheime plan verraden? 

Oud worden willen we allemaal, maar hoe gaat dat eigenlijk; het ouder worden van 

onszelf (later als we groot zijn) en het ouder worden van de mensen in onze 

omgeving? Hoe word je op een fijne manier ouder?  

Een onderwerp waar ook kinderen mee te maken krijgen: ze worden zelf elke dag 

ouder en hebben in hun omgeving opa’s en oma’s, de een zal nog werken en de 

ander is al met pensioen. De regels van drie biedt mogelijkheden om dit onderwerp 

van verschillende kanten te bekijken. 

 

 
 

GEVONDEN VOORWERPEN 

 

 
 


