
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwsbrief oktober 2019 
 
 
Geachte ouders/verzorgers en belangstellenden,  
 
De reis van dit schooljaar gaat verder door de herfst, de winter tegemoet. De Boekenweek 
en onze boekenrun zijn alweer geweest. Wat een geweldig bedrag is er bij elkaar gelopen:  
€ 4415, 47! Super, echt veel meer dan verwacht! 
We gaan natuurlijk enthousiast door met lezen en hebben weer veel geld in kas om mooie 
boeken te kopen. Ouders en kinderen dank voor jullie fantastische medewerking! 
Het wordt een tijd waarin de dagen korter worden en de gezelligheid toeneemt. We bereiden 
ons alweer voor op Sinterklaas en Kerst. Dit jaar wordt er weer met een mooie kerstmusical 
opgevoerd. De voorbereidingen hiervoor zijn al weer in volle gang. Een plezierige en 
gezellige tijd toegewenst! 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het hele team van onderwijs en kinderopvang, 
 
Ellen Roos en Teunis Grotenhuis  
 
Personeel 
 
De plannen voor onze nieuwbouw worden steeds concreter. Op niet al te lange termijn (één 

tot twee maand is de verwachting) organiseren we een voorlichtingsbijeenkomst waarop alle 

plannen worden gepresenteerd. Nog even geduld hebben dus. 

 
Personeel 
Juf Annique is weer terug van haar zwangerschapsverlof. Met baby Cesc gaat alles 
voorspoedig. Reden om dankbaar te zijn! Ook met Noa, de baby van juf Eva, gaat alles naar 
wens. Juf Eva’s verlof stopt na de kerstvakantie. We wensen haar nog een fijne tijd toe. 
Juf Rianne is geopereerd aan haar knie. De operatie is goed verlopen, maar ze moet de 
eerste weken veel rust nemen. We wensen haar een voorspoedig herstel toe! 
Juf Jessica is zwanger. Heel fijn voor haar. Van harte gefeliciteerd! Ze had wel een moeilijke 
start van de zwangerschap en had erg veel last van misselijkheid. Gelukkig gaat dat nu weer 
wat beter en kan ze haar werkzaamheden voorzichtig weer gaan oppakken. Met de baby 
gaat het gelukkig heel goed.  
Juf Doris loopt haar afstudeerstage bij ons in groep 5 B. Voor ons betekent dit extra handen 
in de school en die kunnen we heel goed gebruiken: Regelmatig lopen we tegen 
vervangingsproblemen aan en moeten we die met het eigen team oplossen, omdat de 
invallijst leeg is. Gelukkig hebben we nog geen groepen naar huis moeten sturen, maar de 
vraag is wel hoe lang we dat nog kunnen volhouden. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuws van de Ouderraad 
 
Veel is er dit keer niet te melden. De opbrengst van de kledingactie melden we zo gauw we 
die weten. Gezien de grote hoeveelheid  zware zakken verwachten we een mooie opbrengst. 
  
Groet, 
OR De Ploeg 
 

Nieuws van het KDV 

Beste ouders, 

Wij zijn van start gegaan met het thema “Herfst”. Hiervoor hebben wij al een thematafel 

ingericht in de hal. Ook de groep heeft een beetje aankleding gekregen. Af is het nog niet, 

dat willen wij gaan doen met de knutselwerkjes van de kinderen. Zoals de egels die gemaakt 

zijn met crêpe papier. Scheuren, propjes maken, plakken en kleuren, dat is goed voor de 

fijne motoriek en fantasieontwikkeling van het kind.  

In de Kinderboekenweek hebben we gewerkt met het thema is “Reis mee”.  We hebben al 

vlaggetjes gemaakt, met auto’s door de verf gereden en uiteraard het boek van André 

Kuipers voor gelezen. 

De plusgroep loopt elke dinsdag- en donderdagochtend weer mee op de basisschool. Zo 

kunnen onze driejarigen wennen aan hoe het er aan toe gaat op de basisschool. 

De fotograaf is geweest en heeft weer mooie foto’s van de kinderen gemaakt.  

De tijd vliegt voorbij, het is alweer oktober, voordat we het doorhebben zitten we alweer in de 

donkere dagen voor kerst. 

Groet, 

Team KDV de Ploeg. 

  

 
 


