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OUDERPANEL 24 OKTOBER 
 
Afgelopen donderdag hebben we met een drietal 
ouders, juf Carin en juf Annerieke een mooi gesprek 

gevoerd bij het ouderpanel.  
Op een avond van het ouderpanel vragen we ouders 
om breed mee te denken over bepaalde onderwerpen 

die op school spelen.  
Het is heel prettig om de mening van ouders te horen 

om mee te nemen in bepaalde keuzes die we als school 
maken.   
We hebben deze keer onder meer gesproken over het 

douchen na de gymles, over het vervoer bij excursies 
en over de onderwijsacties op 6 november. 
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 JARIG GEWEEST IN OKTOBER 

 

 07-10: Sem 

 08-10: Harm 

 10-10: Kyara 

 12-10: Gianni 

 21-10: Teike 

 22-10: Gianni 

 26-10: Angelina 

 27-10: Morris 

 31-10: Senna 

 

    JARIG IN NOVEMBER 

 

 01-11: Juul 

 01-11: Dex 

 06-11: Zoë 

 06-11: Luuk 

 09-11  Daan 

 09-11  Finn 

 09-11  Tobias 

 11-11  Lorenzo 

 12-11  Divano 

 13-11  Meie 

 14-11  Milan 

 16-11  Alan 

 17-11  Sem 

    

    

 

  

     

 

      

    

AGENDA NOVEMBER 

06-11   Actiedag                                                 

07-11   Nationaal schoolontbijt 

11-11  Drempels weg BB 

13-11  Studiedag 

18-11  Drempels weg BB 

 

De Thema avond van 14 november is verplaatst 

naar 9 januari! 
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Een aantal meneren en juffen van onze school hebben 

de BHV cursus gedaan. Ze hebben verbanden aangelegd 

en branden geblust. Ze hebben veel geleerd en heel 

goed hun best gedaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

                     Wist u dat? 

 Dat de eerste huisbezoeken alweer zijn 
ingepland? 

 Dat we vanaf 12 november weer gratis 
schoolfruit krijgen. Dit krijgen we voor 
de dinsdag, woensdag en donderdag. 

 De MR heeft meegedacht aan de actie 
op 6 november.  

 We met de hele school, op de 
Schoolverlaters na, op kamp zijn 
geweest? 

 We heerlijk hebben gegeten op het 

kamp! 

 Er in een paar dagen tijd onze 

kinderen op het kamp ongeveer:  

 56 broden, 150, krentenbollen, 150 

witte broodjes, 48 pakken melk, 48 

pakken yogidrink, 36 pakken 

chocolademelk, 11 kg kaas, 12 maxi 

verpakkingen peperkoek, 24 rollen 

beschuit, 38 blikken soep, 60 pakjes 

vleeswaren, hebben gegeten!!  

 En dan hebben we het nog niet eens 

over de grote hoeveelheden die bij 

het avond eten naar binnen gingen!!! 

 Het is maar weer eens bewezen: 

buitenlucht maakt hongerig!!! 

 De schoolverlaters een ANWB actie 

hebben gehad; zichtbaar in het 

verkeer, licht aan op de fiets! 

 We op 7 november met zijn allen 

ontbijten tijdens het nationale 

schoolontbijt. 

 Er weer een oudermagazine van 

kwink is uitgekomen. En dat u deze 

via deze link kunt openen? 

https://www.kwinkopschool.nl/kwink-
actueel/oudermagazine/ 

 Meneer Rutger een andere baan heeft 

gevonden en dat we hem heel veel 

succes wensen!! 

 We met de kledinginzameling het 

afgelopen kwartaal geld hebben 

opgehaald voor materialen in de 

school en dat we daar erg blij mee 

zijn? 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

            STREETWISE 4 NOVEMBER    
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KAMP 2019 

 

De week na de herfstvakantie was het zover, KAMP. En wat hebben we een superkamp 

gehad. Dit jaar voor het eerst in Loon op Zand bij het Kuijpershoefke. Ook dit jaar voor 

het eerst met de onderbouw tot en met de bovenbouwklassen en dat waren veel 

kinderen.  

                  

Met alle groepen zijn we gaan oefenen om lid te mogen worden van de bende van de  

Witte Veer en het is ons ook allemaal gelukt. De kinderen durfden in het donker het bos 

in om te gaan smokkelen; er zijn grote afstanden gelopen; er is gezongen bij het 

kampvuur en er is vooral veel samengewerkt. 

Al met al een kamp om nooit meer te vergeten!! 
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WAT HEBBEN DE SCHOOLVERLATERS OP SCHOOL GEDAAN IN DE 

KAMPWEEK? 

Het was een leuken week wand we hadden kleinen huisjes ge maakt van bamboe en elastieken 

ge maakt en we hadden ook escape room gedaan dan moet je alle maal opdrachten 

oplossen en we haden ook Begrijpent lezen en Reekenen en taal en speling .We hadden ook 

ver stopentje gedaan en de juffen moesen ons soeken en allen kinderen hadden plesier. 

 

Het was een leuke tijd toen de kinderen op kamp waren (behalve sva svb) maar wat hadden 

we toen gedaan? We hadden bijv: verstoppertje gedaan in het gebouw, we hadden het 

schoolplein helemaal voor ons alleen, dus we gingen veel buitenspelen, we hadden ook een 

escape room gedaan, maar ook geleerd, want we hebben gekookt en bij koken moet je 

dingen afwegen! 

 

We hebben de week dat de anderen op kamp waren hebben we veel leuks gedaan zoals, 

verstoppertje gespeeld, veel creatieve dingen gedaan, handvaardigheid, geknutseld De juffen 

lieten ons ook soms langer buiten spelen. Ze lieten ons ook op de computer en lieten ons dingen 

aan onze tafel dingen doen. We hadden met de helen klas Fun!. natuurlijk hebben we ook 

gewerkt . Groetjes Gianni ps. Het was een super leuken week die je nooit meer vergeet 

 

        


