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Activiteitenoverzicht: 
 

24/25 okt. Oudergesprekken  
groep 8 

Wo 26 okt  Jaarvergadering OR 

  

Reminders: 

 herfstvakantie 
17 oktober – 22 oktober 

 

 
Zoutkristallen 
Groep 6/7 heeft zoutkristallen 
gemaakt. Deze staan in de 
bovenbouw-gang en ze 
groeien/veranderen nog steeds! 
 

 
 
 
Op dinsdag 25 oktober gaan groep 
6/7 en 7 nog meer proefjes met zout 
doen in de zout-expres. Deze truck 
van het R.U.G. komt dan bij de 
school te staan. 
 
Bijlage; korte terugkoppeling 
studiereis Maria van der wal  

Jaarvergadering Ouderraad 
(OR),  
Ná de herfstvakantie op woensdag 
26 okt. 2016 om 20.00 uur is er 
weer de jaar vergadering van de 
Ouderraad (ook wel oudervereniging 
of feestcommissie genoemd). Hierin 
wordt besproken wat er vorig school 
jaar allemaal van de ouderbijdrage/ 
contributie is betaald en 
georganiseerd.  
U mag u via de e-mail                     
( orsecretaris@hotmail.com    ) 
aanmelden voor deze vergadering of 
u komt op de avond zelf 
binnenlopen. Vanaf 19.45u bent u 
van harte welkom in het lokaal naast 
het podium/ docentenkamer. 
 
Aansluitend aan de jaar vergadering 
vindt er een gewone vergadering van 
de ouderraad plaats. Ouders die 
aangegeven hebben lid te willen 
worden, mogen deze vergadering 
bijwonen.  
We zien u graag op 26 oktober! 
De oudervereniging (OR). 

 

Kinderboekenweek 
Afgelopen woensdag kwamen de 
opa’s en oma’s voorlezen. Bijna in 
iedere groep was een opa of oma die 
kwam voorlezen, het was erg 
gezellig! Bedankt opa’s en oma’s en 
hopelijk tot een volgende keer! 
 
  

 
 

 
 

Interactieve Lezing 
over: 

     Hoog Sensitieve kinderen  
Oftewel zeer gevoelige kinderen 

 
Gave en opgave 

 
Wat is dat, hoog sensitief zijn? 

Hoe zie ik dat bij mijn kind? 
Wat zijn de effecten ervan? 

Hoe ga ik er mee om? 
Hoe leer ik met mijn zeer 

gevoelige kind om te gaan?  
 

Twee avonden 
21 en 28 november 2016 

 
De eerste avond zal Isabelle 
Hofstra de theorie over Hoog 
Sensitiviteit behandelen n.a.v. 

een PowerPoint met uitleg. 
 

De tweede avond vertelt Miranda 
Bootsman, natuurgeneeskundig 

therapeute, hoe je als ouders 
deze kinderen kunt helpen op een 

natuurlijke manier. 
 

De beide avonden zijn in 
Groningen, in de praktijk Het 

Helperhart, aan de Kochstraat, 
wijk Corpus den Hoorn. 

 
Opgave bij Isabelle Hofstra, 

email: 
vanharttothart@hotmail.com 

 
Kosten voor beide avonden 30,- 

Voor stellen samen 40,- 
 

Lampionnen groep 5 t/m 8 
Alle kinderen van groep 5 t/m 7 
hebben zichzelf ingetekend bij een 
lampion naar keuze.  
Deze worden gemaakt op 
vrijdagmiddag 28 oktober en vrijdag 
4 november van 13.00 uur tot en met 
14.30 uur. Vindt u het leuk om mee 
te helpen, dan kunt u zich 
aanmelden bij de groepsleerkracht. 
De leerlingen van groep 8 ontwerpen 
hun eigen lampion zelf. 
 
Leerlingen, die gekozen hebben voor 
de Pokemon-lampion graag vrijdag 
28 oktober een grote mok of rond 
schaaltje/bakje meenemen waarop 
de ballon kan staan (drogen). 
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