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Bingoavond voor jong en oud! 
Op vrijdag 16 november 
van 18.00 tot 20.00 uur 
houden we op school de 
grote superbingo voor 
jong en oud! Gezellig 
samen met ouders, 
grootouders en kinderen 
bingo spelen met een 
loterij als toetje: wie wil 
dat nou niet?! Noteer 
deze datum vast in uw 
agenda. 
 
Wij doen ons best om allerlei leuke prijsjes en prijzen te regelen. Vandaar een brutale vraag: kunt 
u ons aan prijsjes/prijzen helpen? Misschien liggen er leuke spullen bij u op zolder. Misschien hebt 
u een eigen bedrijf. Wellicht dat u dan een cadeautje of een leuke waardebon kunt regelen. Wij 
zijn daar heel blij mee. U kunt vanaf heden cadeautjes/waardebonnen afleveren op school. 
Contactpersoon is Cornélie Koper. Wilt u even overleggen? Neem dan contact op met Cornélie 
(023-5653280 of ckoper@meerprimair.nl). We gaan er met elkaar een te gekke avond van maken. 
 
Meer informatie volgt nog.  
 

 
Wist u dat … 
Lakeysha (groep 4/5) en Mina (groep 3/4) op 27 september een zusje hebben 
gekregen? Ze heet Elisa. Van harte gefeliciteerd!  
 

 
Herinnering: informatieavond kanjertraining 
Denkt u nog even aan de informatieavond over de kanjertraining? Deze is op maandag 8 oktober 
en begint om 19.00 uur.  
 

 
Ouderbijdrage en ouderhulp 
Vorige week hebt u van de Oudervereniging een brief ontvangen (via uw kind) met het verzoek 
om de jaarlijkse ouderbijdrage te betalen. Graag breng ik de brief nog even onder uw aandacht. 
De ouderbijdrage is belangrijk om activiteiten te organiseren zoals voorleesontbijt, 
sinterklaasfeest en kerstfeest. Helpt u mee om het voor onze kinderen zo leuk mogelijk te maken 
op school? Uw bijdrage is dan van harte welkom. Voor alle zekerheid is de brief ook digitaal 
meegezonden.  
Graag willen we u nog even wijzen op de brief die u gelijktijdig hebt ontvangen over ouderhulp! 
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Gymlessen en afspraken 
Bewegen is belangrijk! Het is gezond voor lichaam en 
geest. En in een tijd waarin kinderen toch al minder 
bewegen dan vroeger, is aandacht voor goede 
gymlessen belangrijk. Vandaar dat onze school er voor 
heeft gekozen om vrijwel alle gymlessen door 
vakleerkracht Iris Korenhoff te laten geven. ‘Uitdaging, 
verschillende vaardigheden trainen, sportief gedrag 
oefenen’ zijn enkele kernbegrippen van de lessen. Heel 

belangrijk daarbij is dat de veiligheid en hygiëne gewaarborgd zijn. Daarom hanteren we voor de 
gymlessen een aantal duidelijke afspraken. Bijvoorbeeld dat je alleen meegymt als je gymkleding 
hebt meegenomen. En voor de veiligheid worden er geen sieraden gedragen. Wilt u alle 
gymafspraken inzien, u vindt ze binnenkort op de website onder ‘downloads’. 
 

 

Wijziging maandpresentaties 
De groepspresentaties die normaal gesproken op woensdag zijn, zijn verplaatst naar de vrijdag. 
Dit heeft te maken met het feit dat er dit jaar op woensdag gymles is. Dit was bij het maken van 
de jaarkalender nog niet bekend. In het onderstaande rijtje kunt u zien wanneer de groep van uw 
kind aan de beurt is (handig om uw jaarkalender even bij te werken): 
Vrijdag 19 oktober groep 7/8 
Vrijdag 30 november groep 1/2 a 
Vrijdag 25 januari groep 7 
Vrijdag 8 maart groep 1/2 b  
Vrijdag 12 april groep 6 
Vrijdag 24 mei groep 3/4  
Vrijdag 21 juni groep 4/5 
 

 

Kalender  
Maandag 8 oktober informatieavond kanjertraining 
donderdag 11 oktober opa- en omadag 
Donderdag 18 oktober workshop Brammetje Baas (groepen 4/5, 6, 7, 7/8) 
Vrijdag 19 oktober Nieuwsflits nummer 4 
 
 
 
 

 


