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Nieuwsflits vervroegd i.v.m. studiereis 
Normaal gesproken zou de vierde Nieuwsflits vrijdag 19 oktober verschijnen. Maar in verband 
met een studiereis die ik ga maken, is dit een week vervroegd. Samen met alle schoolleiders van 
onze stichting Meer Primair zal ik de Europese conferentie voor schoolleiders in Estland bezoeken. 
Meer dan 700 schoolleiders uit 27 Europese landen komen bij elkaar om met elkaar van 
gedachten te wisselen over het onderwijs in Europa. We zullen ook een aantal basisscholen 
bezoeken in Estland. De studiereis is van 14 oktober t/m 20 oktober. 
 
Tijdens mijn afwezigheid word ik vervangen door Cornélie Koper en Laura Wouts. U kunt voor 
dringende zaken bij hen terecht. 
 
Hartelijke groet, 
 
Joost van Dijk 
 

 

Verhuisd? Vertel het ons 
Hebt u verhuisplannen of bent u pas verhuisd? Vergeet niet om ons een 
adreswijziging door te sturen. Wij passen uw adres aan in het 
leerlingadministratiesysteem zodat u alle post krijgt die voor u bestemd is 
en we u kunnen bereiken als dat nodig is.  
 
 
 
 

 
Zoals u in de vorige Nieuwsflits heeft kunnen lezen, houden we op vrijdagavond 16 november een 
bingoavond. 
Bij een bingo horen natuurlijk prijzen. Mocht u thuis nog iets moois hebben liggen dat u niet 
gebruikt en wel als prijs gebruikt kan worden, dan houden we ons aanbevolen. 
Als u bij een bedrijf werkt, zou u misschien willen vragen of het bedrijf ons wil sponsoren door iets 
te doneren. 
De opbrengst van de bingo is voor een nieuwe geluidsinstallatie en voor een nog nader te bepalen 
goed doel. 
Voor vragen kunt u terecht bij Cornélie Koper of stuur een mail naar ckoper@meerprimair.nl 

 

mailto:ckoper@meerprimair.nl


 
 

  
 

Al 130 jaar goed voor goed onderwijs! 

Kinderkunstdagen Pier K  
In de herfstvakantie kunnen kinderen van 6 t/m 
12 jaar weer terecht bij de kinderkunstdagen 
van Pier K. Het thema van de kinderkunstdagen 
is: Aan Tafel! We gaan dit keer lekker aan de 
slag met met o.a. echt eten! Van fruit, groente 
en graan maken wij een huis of een stad. We 
maken fake food met verf en piepschuim en 
gaan lekker dansen. We gaan taartjes, gebak en 
bonbons van klei maken en waxinehouders 

vilten. Ook komen muziek maken en een theaterworkshop aan bod! Uiteraard is de lunch 
inbegrepen en is er tijdens de korte pauze tijd voor limonade en wat lekkers. Wij hopen dat jullie 
weer gezellig meedoen! De kinderkunstdagen vinden plaats in Pier K hoofddorp op: Dinsdag 23 
oktober, woensdag 24 oktober en donderdag 25 oktober Van 10.00-16.00 uur Na afloop zal er een 
kleine presentatie plaatsvinden van wat er die dag is gedaan. De kosten bedragen € 26,- per dag 
(incl. lunch) of € 71,50 voor drie dagen. Inschrijven kan via www.pier-k.nl (klik op de banner bij de 
Pier K Kinderkunstdagen). Hier zie je ook het volledige programma. Voor vragen, neem contact op 
met Pier K via telefoonnummer 023 5669565 Of mail naar kinderkunstdagen@pier-k.nl. 
 

 
Wij ruimen op 
Wij ruimen oud meubilair op. Dat heeft te maken met de 
op handen zijnde nieuwbouw. Hebt u interesse in een 
tafeltje met stoel, dan kunt u deze tegen betaling van  
€ 5,-- komen halen. Dit kan tot en met dinsdag 16 
oktober. 
 
 

 

 

Prijswinnaars kinderboekenweek bekend! 
De kinderboekenweek met het thema ‘vriendschap’ is weer voorbij. Ruim anderhalve week zijn de 
kinderen met dit thema bezig geweest. Er is getekend en er zijn gedichten geschreven. De 

resultaten zijn prachtig. Uit elke groep is een 
winnaar gekozen.  
 
Hieronder staat één van de winnende 
gedichten. Hij is van Sacha uit groep 7: 
 
Ik dacht aan vriendschap, wat is het fijn 
Heel groot of klein 
Wat is het toch leuk, het leven 
Je moet echt iets kunnen geven 

Trots poseren de winnaars                                                                 Maar het gaat er om dat wij samen zijn. 
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Een beetje trots! 
We zijn er best wel een beetje trots op dat de 
gemeente Haarlemmermeer ons verkeerslabel 
opnieuw heeft verlengd. Het verkeerslabel wordt 
aan een school toegekend als een school goed 
verkeersonderwijs geeft en zich inspant voor 
verkeersveiligheid rondom de school. Bij ons begint 
verkeersonderwijs al bij de kleuters en loopt door 
tot en met groep 8. Onlangs heeft de controle 
plaatsgevonden.  
De verlenging geldt tot 2020. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalender  
  
15 oktober  workshop Brammetje Baas (gr. 4/5, 6, 7, 7/8) 
20 t/m 28 oktober herfstvakantie 
29 oktober  biodiversiteitsspel (gr. 7/8) 
31 oktober  luizen pluizen 
31-10 t/m 9-11  cito LVS toetsen (gr. 8) 
9 november  techniekproefjes (gr. 6) 
9 november  Sint Maarten op school 
9 november  Nieuwsflits nummer 5 
 
 
 
 


