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 Luizencontrole 

Afgelopen dinsdag was er weer een luizencontrole. Er zijn 

nog steeds luizen en neten gevonden. De groepen 2, 4, 5-6 en 

8 worden op maandagmorgen 21 november opnieuw 

gecontroleerd. Wilt u thuis ook goed blijven controleren en 

kammen? 

  

Fietscontrole 

Woensdag 9 november zijn alle fietsen gecontroleerd van de 

kinderen uit groep 5 t/m 8. Mochten er nog verbeterpunten 

zijn, zou u dit dan willen doorvoeren thuis? Op die manier 

kunnen onze kinderen veilig op weg gaan nu het buiten 

steeds donkerder wordt. 

 Bijeenkomst overblijfouders 

Afgelopen donderdag is er een 

bijeenkomst geweest voor onze 

overblijfouders. Samen met Paulien 

Gruintjes (DVS) hebben ze gekeken hoe 

ze de manier van werken van de 

Vreedzame School ook kunnen 

toepassen bij het overblijven. Het was een mooie avond met 

een goede opkomst! 

 

 Contactavonden  

Maandag 14 en dinsdag 15 november worden er weer 

contactavonden gehouden. We kijken samen naar de 

voortgang van uw kind(eren). Voor de ouders van groep 2 en 

6 is er geen contactavond. De leerkracht komt in deze groep 

op huisbezoek. Inmiddels zijn de eerste afspraken daarvoor 

gemaakt. Ook groep 8 valt buiten de reguliere 

contactavonden. Zij zullen op dinsdag 22 en donderdag 24 

november gesprekken hebben met de leerkrachten over het 

voortgezet onderwijs. 

 

 

 Voorleeswedstrijd 

Donderdag 17 november wordt de voorleeswedstrijd 

gehouden in de hal van de school. Op dit moment worden de 

voorrondes gehouden in de klassen en donderdagmiddag 

mogen van iedere klas 2 leerlingen in de hal een stuk uit hun 

boek voorlezen. Heel veel plezier met het lezen deze 

aankomende weken! 

Inzamelingsactie Reshare 

Vanaf deze week kunt u oude kleding e.d. bij ons op school 

brengen in het kader van de inzamelingsactie Reshare. 

Wellicht een mooie gelegenheid om uw kledingkast eens flink 

op te ruimen! Met deze inzamelingsactie steunen we het 

goede doel en krijgen we als school ook nog een bedrag per 

kilo. U kunt de vuilniszakken met kleding komen brengen tot 

vrijdag 18 november, 8.30 uur.  

Start project groente/fruit 

We zijn afgelopen week gestart met het project groente en 

fruit van de Europese Unie. In een vorige brief heeft u daar 

meer over kunnen lezen. Er zijn gelukkig heel wat ouders die 

zich hebben aangemeld om te helpen met het verdelen van 

de groente en het fruit. Heel erg bedankt hiervoor! 

De kinderen zijn al echt aan het proeven geslagen. Wanneer 

een kind echt iets niet lust, dan hoeft het natuurlijk niet.  

We proberen als school het proeven wel te stimuleren.  

Als kinderen het fruit (of de groente) niet lusten, dan mogen 

ze zelf een ander, gezond alternatief meenemen. Denk aan 

een boterham, liga, stoepstengels etc. Daarom geven we ook 

aan u als ouders/verzorgers door wat er op welke dag wordt 

uitgedeeld. Voor aankomende week staat het volgende op 

het programma: 

Dinsdag  appel   

Woensdag  mandarijn 

Donderdag ananas 

 

Mocht u nog een ananassnijder hebben, we lenen hem graag! 

Het fruit wat overblijft wordt opgehaald door de stichting 

Bowie. Zij kunnen dit goed gebruiken voor de 

voedselpakketten die ze uitdelen. 
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Herhaling Gezocht: glazen potten  

Voor onze kerstviering zijn we op zoek naar lege glazen 

potten, het liefst de grotere groente/appelmoespotten. Zou u 

deze voor ons willen sparen? U mag de potten op school 

inleveren in de hal op de trappen. Inmiddels heeft een gezin 

een sidetable aangeboden. Daar zijn we heel erg blij mee!!  

 

 Oude apparaten 

In alle groepen zijn we inmiddels begonnen met het nieuwe 

project van Alles-in-1. In groep 8 gaan de kinderen werken 

over communicatie. Voor het circuit zijn de kinderen nog op 

zoek naar oude communicatieapparaten (telefoons, 

computers, laptops) om te ‘slopen’. Kunt u ons daar aan 

helpen? U mag de apparaten inleveren boven bij groep 8. 

Alvast bedankt! 

 

Personeel 

De afgelopen weken is er veel gebeurd voor sommige 

collega’s. Juf José (groep 1) is de afgelopen twee weken 

afwezig geweest wegens zorgverlof voor haar moeder. 

Afgelopen dinsdag is ze gelukkig weer aan het werk gegaan. 

Juf Sanne (groep 3) is aan het re-integreren en dat gaat de 

goede kant op! Juf Roos (groep 2) zal de komende tijd niet 

voor de klas staan. De afgelopen jaren is er veel in haar 

privésituatie gebeurd wat nu zijn tol begint te eisen. Even een 

pas op de plaats dus! 

 

Voor al deze situaties proberen we als school goede 

oplossingen te vinden voor onze kinderen. We hopen dat u 

als ouders/verzorgers daar vertrouwen in heeft. We merken, 

door de invoering van de nieuwe wet WWZ, dat het steeds 

moeilijker is om mensen te vinden die voor de klas willen en 

kunnen staan. In het land zien we dan ook gebeuren dat 

klassen steeds vaker naar huis worden gestuurd. Gelukkig 

hebben we dat tot op heden kunnen voorkomen en hebben 

we zelfs goede, structurele oplossingen kunnen vinden. 

Mochten er dus wat wisselingen zijn, dan hopen we op begrip 

van uw kant.  

  Een nieuw gezicht 

Sinds anderhalve week ben ik de nieuwe juf van groep 2 en 

daarom zal ik even wat over mezelf vertellen. Met veel 

plezier heb ik op de Morgenster gezeten en later op Het 

Noordik in Almelo. Zoals vele anderen in het dorp heb ik als 

geboren en getogen Wierdenaar veel tijd doorgebracht bij 

muziekschool de Sint Jan en dansvereniging Intense (wat 

toentertijd nog GV Omhoog heette). Tijdens mijn 

studentenjaren in Groningen is mijn liefde voor het reizen 

ontstaan. Nederland is een land vol met verschillende 

culturen en ik wilde graag mijn horizon verbreden op het 

gebied van onderwijs en cultuur. Toen ik de diploma's had 

behaald die ik graag wilde behalen, heb ik dan ook de stoute 

schoenen aangetrokken en heb ik een enkel vliegticket naar 

Kaapstad geboekt. Vanaf daar besloot ik stap voor stap waar 

ik naartoe wilde en welk nieuw land ik wilde gaan ontdekken. 

Uiteindelijk heb ik een jaar lang gereisd. Een jaar waarin geen 

dag hetzelfde was. Een jaar waarin ik elke ochtend weer 

wakker werd in volle verwachting van de leuke avonturen die 

ik die dag weer zou gaan beleven. Die verwachting dat elke 

dag een leuk en nieuw avontuur in zich heeft, hoop ik ook 

over te brengen op de leerlingen van groep 2. De afgelopen 

dagen heb ik al ontzettend genoten van het enthousiasme 

van de kinderen en ik kijk dan ook uit naar de weken die 

volgen.   

 

Groetjes, Jojanneke Mulder 
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Supermarktacties 

De uitslag van de inzamelingsactie van de Jumbo is bekend. 

Als school zijn we op een tweede plaats gekomen en 

daarmee is een bedrag van € 775,31 gemoeid. We zijn hier 

ontzettend blij mee en zullen het geld besteden aan 

ontwikkelingsmaterialen en buitenspeelmaterialen. 

Juf Liseth heeft de cheque, samen met een aantal kinderen, 

in ontvangst genomen. 

 

                      
 

Belangrijke data  

14 nov.:  Contactavond voor gr 1, 3 t/m 5 en 7 

15 nov.:  Contactavond voor gr 1, 3 t/m 5 en 7 

17 nov.:  Voorleeswedstrijd 

18 nov.:  Uiterste inleverdatum kleding Reshare 

21 nov.:  Weekopening 

 

 


