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In dit nummer: 

• Dierendag 

• Kinderboekenweek 

• Kooklessen 

• Touchscreen 

• Museumbezoek 

• Ouderbijdrage 

• Nieuwe leerlingen 
 

Dierendag  
Op 4 oktober werden we verrast met een 
bijzonder bezoek, juf Christa en haar dochter 
Merit namen twee woestijnschildpadden en 
een wurgslang mee naar school! 

Wat hebben de kinderen hiervan genoten en 
wat hebben ze er veel van geleerd. Ze 
mochten voelen en zelfs de schilpadden 
optillen.  
 

Kinderboekenweek 
Met het thema Vriendschap 
Woensdag 3 oktober was de opening van de 

kinderboeken 
week. Groep 6 
opende het met 
een prachtig 
toneelstuk. Dankzij 
mooie slingers, 
posters, een 
collage en vlinders, 
van uit de 

verschillende groepen, zag de hal er erg 
feestelijk uit. De kleuters sloten het af met 
een mooie dans op het lied ”Kom er bij” 
Woensdag 17 oktober hebben we niet alleen 
de afsluiting met de voorleeswedstrijd, maar 
zijn er ook kinderen die hun eigen gedicht 
voordragen. De stadsdichter Marco Houtschild 
van Culemborg doet de opening en zit in de 
jury en deelt een prijs uit aan de beste dichter 
van de KJS. 

 

Kooklessen 
Ook dit schooljaar komt juf Henny ons weer 
leren koken. We mogen de lekkerste hapjes 
maken en er natuurlijk samen van smullen! 
In groep 6 maakten ze verschillende salades 
en spraken ze over de verschillende culturen. 
In groep 6/7 maakten de kinderen met juf 
Henny stamppot boerenkool, daarmee werd 
ons project “Ik hou van Holland” smakelijk 
geopend. 
 

Nieuwe Touchscreen 
In groep 4/5A van juf Hester en juf Charlotte, 
in groep 5 van juf Els en juf Susanne en ook in 
groep 6 van juf Mia, kregen ze eindelijk een 
nieuw touchscreen. De kinderen kunnen nu 
alles veel scherper en duidelijker op het bord 
zien. De andere groepen komen in het 
voorjaar 2019 ook nog aan de beurt. 
 
Museumbezoek 
Vrijdag 19 oktober gaan de kinderen van de 
groepen 6/7, 7 en 8 naar het Rijsmuseum te 
Amsterdam. 

 
 
Ouderbijdrage 
Ook dit jaar vragen wij een vrijwillige 
ouderbijdrage  van u. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lessen om. U kunt hierbij 
denken aan museumbezoek, sinterklaas, 
Kerstmis, playbackshow. 
De kosten hiervoor zijn € 25,- per leerling per 
schooljaar. U kunt dit bedrag overmaken op 
RABO NL47RABO0310731240 t.n.v. CPOB KJS-
OR o.v.v. naam van uw kind. 
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Nieuwe leerlingen 
In groep1/2 mochten we Liam verwelkomen, 
in groep 4/5a Sohaib en in groep 5 Dylano. 
Ook in de Taalklas kwamen er 7 nieuwe 
leerlingen bij. Dibora, Haneen, Markus, 
Mohamad,  Serit, Toqa en Wafaa, van harte 
welkom op de KJS! 
 

 
 
Social Schools 
We geven deze nieuwsbrief nog eenmaal op 
papier mee. Op social schools kunt u alle 
berichten lezen die met uw kind te maken 
hebben.  Heeft u zich nog niet aangemeld, doe 
het nu!! 
 
Gezonde tractatie 

 
Voetbalmannetjes 
 
Wat heb je nodig? 
Blik kleine knakworstjes 
Kaasblokjes 
Witte druiven 
Sateh- of cocktailprikkers 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planning komende periode 
15 oktober t/m 
16 november 

Project door de hele school, 
thema uit onze nieuwe 
methode Blink 
OB/MB “Ik hou van Holland” 
BB  “Reis de wereld rond” 

16 oktober Streetwise 09.00-12.00 uur 
Vanaf 12.00 uur studiemiddag 
(leerlijn rekenen). Leerlingen 
zijn vanaf 12.00 uur vrij. 

22 t/m 26 
oktober 

Herfstvakantie 

30 oktober Studiemiddag ( leerling-
bespreking). De  leerlingen zijn 
vanaf 12.00 uur vrij. 

6 en 8 november  10 minutengesprekken ouders 
16 november Studiemiddag (groepsplannen 

en leerteams), De leerlingen 
zijn vanaf 12.00 uur vrij 

28 + 29  nov Groep 8, de NIO (schoolver- 
latersonderzoek 
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