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Beste ouders van de middenbouw,  

 

Voorheen ontvingen jullie de wekelijkse nieuwsbrieven als bijlage in Social Schools. Van 

meerdere ouders kregen wij terug dat er te veel stappen nodig zijn om deze te openen. 

Om deze reden ontvangen jullie voortaan de nieuwsbrief direct als bericht in Social 

Schools in plaats van als bijlage. Zo is de brief ook in de mailbox makkelijk te lezen.  
 

De eerste periode van het schooljaar zit er alweer op. Na de herfstvakantie ontvangen 

jullie de nieuwsbrieven in principe om de week in plaats van wekelijks. 
 

Na vandaag start de herfstvakantie en sluiten we de eerste periode van het schooljaar 

af. De kinderen in de groep hebben elkaar en de stamgroepleider goed kunnen leren 

kennen en iedereen kent zijn plek in de groep en in de bouw. 

 

De afgelopen weken stonden in het teken van de Kinderboekenweek en de school was 

omgetoverd in een Gi-ga groene wereld. Wat is er weer ontzettend veel te doen geweest 

voor de kinderen. Er is veel voorgelezen, zelf gelezen en er zijn bekende schrijvers in de 

school geweest. In de middenbouw zijn we zelfs gestart met het maken van een echt 

prentenboek. Nog heel even geduld, dan ligt het prentenboek in de groepen klaar om 

bekeken te worden. Wij verklappen nog niets!  
 

In de week van 24 oktober, direct na de herfstvakantie, komt de schoolfotograaf. Ze 

komen op dinsdag, woensdag en vrijdag.  
 

Na de herfstvakantie breekt er weer een drukke periode aan met de feestdagen in het 

vooruitzicht. Spannende en leuke tijden voor de kinderen waar wij erg naar uitkijken.  
 

Wij wensen jullie alvast een hele fijne en welverdiende herfstvakantie en zien jullie en de 

kinderen graag weer terug op maandag 24 oktober.  
 

Lieve groet, 

Ouafae, Simone, Mirjam, Eelco, Lidewij, Soumaya, Sanne, Kendise en Sandra 

 

Voor op de kalender 

Maandag 24 oktober Start lessen na de herfstvakantie 

Dinsdag 25, woensdag 26 

en vrijdag 28 oktober  

Schoolfotograaf 

 

 


