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Studiedag feedback geven 
Bij ons op school maken de kinderen wat te veel onderwijsuren. Hierdoor is het  
mogelijk om met het hele team studiedagen te organiseren. Deze dagen proberen 
we voor ouders en leerkrachten zo goed mogelijk in te plannen. Op de maandag 
voor Prinsjesdag hadden we de studiedag Feedback geven. Met elkaar staan we voor 
een open communicatie. In groepen zijn we uiteen gegaan en hebben met acteurs 

onze casussen geoefend. Voor ons als team een mooie en leerzame studiedag. 
 
Schoolbrengweek 

In de week van 16 september was de nationale schoolbrengweek. Wij hebben in de 
klassen met de kinderen gesproken over het veilig naar school gaan. Wij vragen of 
ouders en kinderen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school kunnen gaan. 
Veel kinderen doen dit en zij werden met een dikke duim beloond!  

 
De Nationale Kinderboekenweek is van start gegaan. 
Van woensdag 2 tot 14 oktober is de Nationale Kinderboekenweek met als thema 
Vervoersmiddelen en het motto: Reis mee! 
Wij willen extra aandacht geven aan het kinderboek en aan het feit dat lezen leuk is! 
Wij zijn die dag gestart op het plein met alle leerkrachten die op Reis gingen, met 

backpack, als piloot, met de koffer. Groep 8 danste er mooi bij en wij deden mee. 
In de hal waren boeken te koop. De kinderen konden de nieuwste favoriete boeken 
kopen in de hal. Marte Jongbloed ( bekend van de boeken van de serie van het 
jongetje Herre) en Sanne Rooseboom ( bekend van serie ‘Jippie’ en ‘Het Ministerie 
van oplossingen’) signeerden de boeken die van hen werden verkocht. 
Ook hebben zij een les in de groepen 5 t/m 8 gegeven. 
In de middag startte de jaarlijkse boekenmarkt. In de gymzaal werden er druk 

boeken verkocht. 

Marije Uijtdehaage is dichteres en kwam vandaag een workshop geven aan groep 
1/2. De kinderen hebben ervan genoten! Op 9 oktober komt zij nogmaals voor de 
groepen 3 & 4.   
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Nieuwe tafels 
Wellicht heeft u nieuwe tafels in de gang zien staan. Ook groep 3 zit geheel op 
nieuw meubilair. De oude tafels en stoelen zijn meegenomen en zullen in Afrika 
opnieuw gebruikt worden. 
 

Gevonden voorwerpen: 
Het afgelopen jaar zijn er heel wat sleutels, kettinkjes, horloges ect. gevonden. 

Sommige sleutels zijn weer terecht bij de eigenaar, maar wat u op de foto ziet is 
blijven liggen. Bent u sleutels kwijt? Loopt u gerust even binnen bij Martine Boon 
om te kijken of die van u er bij liggen. 
 
De gevonden voorwerpenbak puilt uit. Na de herfstvakantie zullen we alle gevonden 
spullen naar een goed doel laten opsturen. Mist u nog spullen van uw kind? Kom 

nog even kijken! 
 
Is uw kind toevallig thuisgekomen met een blauwe winterjas, maar heeft u nu twee 
blauwe jassen aan de kapstok? Een leerling uit groep 8 is zijn jas kwijt en wil hem 
heel graag terug. Fijn wanneer iedereen voor de zekerheid even kijkt! Terugbrengen 
mag bij Juf Martine. 
 

Open Podium 
We willen bekijken hoe het bevalt om het open podium op één dag te houden. 

We passen (helaas) niet met alle kinderen en ouders in de gymzaal. Hierdoor 
hebben we de kinderen van de school in twee groepen verdeeld. 
Op vrijdag 18 oktober is het open podium. Het thema is identiteit (cultuur) of op reis 
( Kinderboekenweek). 
Om 8.40 uur starten de groepen 3, 5a, 7, 8b, 3, 1/2 c 

Om 14.15 uur starten de groepen 4, 5b, 6, 8a, 1/2 a, 1/2 b 
U bent welkom om op die tijden naar uw kind te komen kijken! 
 

Leerkracht beeldende vorming 

Het cultuuronderwijs integreren wij in ons lesprogramma d.m.v. de leerlijn Cultuur 

op zijn Haags. (https://www.cultuurschakel.nl/schooltijd/leerlijnen-coh/#!///1) 

Om het onderwijs zo goed mogelijk neer te zetten hebben we een leerkracht 

beeldende vorming die ons coacht om de leerlingen zo veel mogelijk vaardigheden 

bij te brengen.  Juf Ellen begeleidt de leerkrachten en leerlingen op woensdag of 

vrijdag. 

 
Eerste heilige communie 
Vroeger werd de eerste communie vooral in groep 4 gedaan. Tegenwoordig zijn er 
ook kinderen die dit wat eerder doen. Gaat uw kind dit jaar zijn of haar communie 
doen, dan horen wij het graag. Wij kijken dan of de leerkracht hierbij aanwezig kan 
zijn. 

 
Stoeptegels rond de school 
Stoort u zich net als ons ook zo erg aan de loszittende stoeptegels rond onze 
school? Wij hebben hiervan als school al een melding gemaakt, met foto’s, via de 
website van de gemeente. Dit kan en mag iedereen doen. Wellicht komt men sneller 
in actie wanneer er meer meldingen worden doorgegeven. 
https://formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-

NL/DefaultEnvironment/scMeldingOpenbareRuimteResp.aspx/fMeldingOpenbareRuim
teLocatie 
 
Vakantiepas 

In de herfstvakantie zijn weer allerlei activiteiten te ondernemen. In de bijlage treft 
u informatie over de vakantiepas. 

 
 
Belangrijke data: 
2 tot 13 oktober – Nationale Kinderboekenweek 
18 oktober- open podium. Groep 1: 8.30 uur Groep 2: 14.15 uur 
21-25 oktober- herfstvakantie 
28 en 31 oktober- voorlopig adviesgesprekken groep 8 
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