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Start schooljaar 
We zijn alweer een aantal weken onderweg in 
het nieuwe schooljaar en wat zijn we weer 
hard aan het werk. Alle kinderen zijn 
inmiddels aardig gewend in de nieuwe groep. 
Ook hebben wij veel ouders gezien op de 
ouderavond. Wij hebben dat als een zeer 
prettige avond ervaren. Dat we de afgelopen 
weken al veel hebben gedaan, gaat u lezen in 
deze nieuwsbrief.  
 
Welkom 
In het begin van het schooljaar zijn al veel 
nieuwe leerlingen gestart en zij zijn aan u 
voorgesteld op de eerste schooldag. Inmiddels 
zijn er weer nieuwe leerlingen gestart bij ons 
op school.  
- Milosz groep 1/2 
- Isabel Verton groep 6b 
- Ole Stoter groep 7 
 
Welkom op de KJS!! 
 
Bezoek inspectie 
Op maandag 23 september kwam de inspectie 
op bezoek. Zij kwamen de nieuwe aanvraag 
voor excellentie beoordelen en stelden heel 
veel vragen aan leerlingen, ouders, 
leerkrachten en directie. Zij kregen een 
rondleiding om te zien hoe wij werken aan 
gezond gedrag, bewegen, voeding, veiligheid 
en goede resultaten.  
De inspectie gaf aan het eind van hun bezoek 
aan dat ze veel hadden gezien en het zo 
bijzonder vonden dat de leerlingen, de ouders 
en de leerkrachten hetzelfde positieve verhaal 

vertelden.  
Nu is het wachten tot 20 januari op de uitslag.  
 
Schoolplein Schoolhof 
Er wordt hard nagedacht om het schoolplein 
op de Schoolhof te 
veranderen in een 
groen plein. Er is 
door de kinderen, 
OR en MR al 
nagedacht over 
ideeën. Bedrijf 
Donker heeft een 
plattegrond gemaakt en hier wordt nog verder 
aan gesleuteld.  
 
Uitwisselingsproject naar Malta 
Onze school gaat meedoen met een Europees 
project rondom duurzaamheid. Tijdens dit 
project, dat 2 jaar duurt, zullen er bezoeken 
aan scholen in andere Europese landen 
worden gebracht. Enkele leerlingen en 
leerkrachten krijgen de kans om een week 
lang naar een ander Europees land te gaan. 
Daar gaan ze meedoen aan een project op een 
basisschool, gaan uitstapjes maken en gaan de 
kinderen en collega’s van de scholen daar 
beter leren kennen.  
Een erg leerzame ervaring, die kinderen niet 
snel zullen vergeten.  
Het eerste bezoek vindt plaats van 17 tot 22 
november. 2 leerkrachten (Juf Froukje en 
meester Peter) en 2 kinderen mogen op 
bezoek in Gozo, een eilandje bij Malta.  

Met de kinderen 
en ouders uit de 
groepen 7-7/8-8 
wordt inmiddels 
gekeken welke 
kinderen dit 
graag zouden 
willen.  
 

Blink 
Het eerste gezamenlijke BLINK project is weer 
van start gegaan.  
Groep 3-4: ‘sterke verhalen’ 
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Groep 4/5, 5, 6a: ‘dat wil ik zeggen’ 
Groep 6b, 7, 7/8, 8: ‘machtige media’  
De komende weken zal er in iedere groep aan 
dit thema gewerkt worden.  
 
Kinderboekenweek 
Vorige week was de opening van de 
kinderboekenweek met het thema: ‘Reis je 
mee’. Tijdens de opening kwam juf Anneke 
met een bijzonder voertuig, namelijk een 
zeilfiets. De kinderen hebben allemaal al een 
mooie knutsel 
gemaakt en deze 
hangen in de hal. 
Vrijdag is de 
voorleeswedstrijd 
en dan zal van 
iedere groep één 
iemand een stukje 
voorlezen voor alle 
groepen.  
 
Gezonde school 
Dat wij een gezonde school zijn is overal wel 
terug te vinden. Tussentijds doen wij ook nog 
mee met allerlei projecten. De afgelopen 
weken hebben wij meegedaan met de 
KeepItCleanDay! De kinderen gingen de wijk in 
om zwerfafval op te ruimen. Ook was er 
kraanwaterdag. En wat doen wij dit al goed, 
want wij drinken iedere dag al kraanwater. 
Gezond en goed voor het milieu.  
Deze week is ‘de week van de pauzehap’. Wij 
besteden even extra aandacht aan gezonde 
pauzehappen en krijgen inspiratie voor een 
gezonde hap.  
 
Vreedzame school 
In de nieuwsbrief proberen wij u op de hoogte 
te houden met welk blok wij werken en waar 
dit blok over gaat.  
De eerste weken hebben alle klassen gewerkt 
aan blok 1. Hierbij stond ‘onze klas’ centraal. 
Samen ervoor zorgen dat we één klas worden. 
Elkaar goed leren kennen, wat is goed 
luistergedrag, opstekers & afbrekers. Samen 
werken aan een positief sociaal klimaat.  
De komende tijd gaan we werken aan blok 2. 
Hierbij staat ‘conflicten zelf oplossen’ centraal. 
We gaan leren hoe ze zelf, zonder hulp, een 
conflict goed kunnen oplossen. 
 
 

Recept: bloemkool nuggets (verborgen 
groenten) 
 
Ingrediënten 
350 gr. bloemkool 
2 eieren 
100 gr. geraspte belegen kaas 
2 handjes panko (broodkruim) 
1 teen knoflook 
handje peterselie 
handje bieslook 
peper en zout 
 
Bereidingswijze 
1. Verwarm de oven voor op 200 graden. 
2. Maak de bloemkool fijn met het 
keukenmachine.  
3. Hak de knoflook en de kruiden fijn en meng 
dit samen met de peper en het zout.  
4. Voeg de geraspte kaas, eieren, panko toe en 
goed mengen. Het moet plakkerig zijn. Is het 
te nat dan meer panko toevoegen.  
5. Maak er koekjes van en leg deze op de 
bakplaat.  
6. Bak de koekjes 10 minuten in de oven. Draai 
ze dan om en bak ze 
vervolgens nog 5 
minuten.  
7. Geniet ervan!  
bron: uitpaulineskeuken.nl 
                                                                                                               
 

 

 
 
Planning komende periode 
 

21-10 / 25-10 Herfstvakantie 

31-10 Studiemiddag. Kinderen zijn om 
12.00 uur vrij 

08-11 Schoolontbijt 

13-11 Studiedag 

19-11 en 21-11 Oudergesprekken 

05-12 Sinterklaas 

06-12 Studiemiddag. Kinderen zijn om 
12.00 uur vrij 

17-12 Kerstviering 

20-12 Kinderen zijn om 12.00 uur vrij 

23-12 / 03-01 Kerstvakantie 

 


