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Van ons bestuur:
Het bestuur vergaderde afgelopen donderdag in de nieuwe samenstelling. Op de agenda stond o.a.
een terugblik op de algemene ledenvergadering, van donderdag 30 sept. jl.
Met elkaar hebben we vastgesteld dat we kunnen terugzien op een zeer informatieve en
geslaagde avond. Het is prachtig om ook op deze manier te zien hoeveel mogelijkheden scholen en
aanbieders van zorg kunnen bieden op ons eiland.
De sprekers op deze avond, de tafelheer en de gasten aan tafel hebben ervoor gezorgd dat het
geheel een groot succes geworden.
Wel is gebleken dat bij veel van de ouders van onze leerlingen niet bekend is, dat wij een
vereniging zijn en welke mogelijkheden en voordelen dit heeft met betrekking tot het te geven
onderwijs. Op verschillende manieren zijn ouders en leerlingen betrokken op de inhoud en de
organisatie van onze scholen. Het bestuur wil graag in komende nieuwsbrieven daar aandacht aan
geven.
Nu het bestuur weer compleet is, zijn de verschillende taken verdeeld.
 Uitvoerend bestuur
o Voorzitter
: Iemke Ruijg
o Secretaris
: Amanda Goudkamp
o Penningmeester
: Martien Verduijn
o Overige leden
: Marion Cupido, Wouter Burrie (aandachtsgebied:
huisvesting)
 Toezichthoudend bestuur
o Diana Kuijper
o Marlou Berkenpas

90 jaar Daltononderwijs
Op 3 november 2021 wordt op 10 locaties in het land het Daltoncongres georganiseerd ter
gelegenheid van het 90-jarig bestaan. Er is voor gekozen om niet op één plaats iedereen te
ontmoeten, maar op 10 verschillende scholen in Nederland zijn interessante programma’s
voorbereid.
Ook onze leerkrachten zwermen komende woensdag uit over Nederland. We rekenen erop dat
iedereen vol kennis en nieuwe ideeën terugkomt, zodat we ons onderwijs nog beter kunnen maken.
Als gevolg van deze landelijke Daltondag hebben onze leerlingen komende woensdag 3 november
geen school.

Save the date
Save the date voor een interactieve ouderavond over mediagebruik i.s.m. de GGD en Theater
Smoar. Donderdagavond 18 november.
Voor wie: voor alle ouders met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar.
Verdere informatie volgt.

Schoolfruit
Komend schooljaar krijgen we ook weer schoolfruit. Gedurende 20 weken komt er op woensdag,
donderdag en vrijdag fruit op school voor de kinderen. U hoeft u kind(eren) op deze dagen dan
eventueel niet zelf fruit mee te geven. Iedere week vermelden we via de groepsapp van de klas
wat er aan fruit op school binnen komt. In de week van 15 november zal de eerste levering
komen.
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Inloopochtend
Afgelopen donderdag, 28 oktober, was de eerste inloop van dit schooljaar. In alle groepen
kwamen veel belangstellenden om te kijken naar de lessen. Sommige ouders werden in de klas nog
flink aan het werk gezet. Heeft u deze inloopochtend gemist of wilt u nog een keer komen kijken
dan is er op dinsdag 8 februari een nieuwe kans. Bij deze willen we iedereen bedanken die bij
deze ochtend aanwezig was.

Sint Maarten
Sint Maarten staat voor de deur. Vanmorgen hebben de kinderen een lampion gekozen om
komende donderdag te gaan knutselen. De kinderen konden kiezen uit een brandaris, zeehond,
kwal, vogelhuisje, zon, uiltje, versierde lantaarn, gruffalo lampion. Er is deze hulp van ouders
zodat de lampions hopelijk deze middag afkomen.
Net als andere jaren willen we ook nu weer aan andere mensen denken. We willen
verzorgingsproducten verzamelen voor de voedselbank. Heeft u thuis nog iets liggen wat u kunt
missen dan kunnen de kinderen die meenemen naar school. Op het werkblad in de gang zal een
doos komen te staan waar de producten in kunnen.
De inzameling loopt tot en met donderdag 11 november.

Belangrijke data
Maandag 1 november: nieuwsbrief verschijnt
Dinsdag 2 november: zwemmen gr. 3-4
Woensdag 3 november: studiedag team, kinderen vrij
Dinsdag 9 november: zwemmen gr.
Woensdag 10 november: beroepenfeest gr. 7-8
Donderdag 11 november: Sint-Maarten
Maandag 15 november: nieuwe nieuwsbrief komt uit
Donderdag 18 november: ouderavond primair onderwijs mediawijsheid in VMBO
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Opa en Oma dag
Vrijdag 8 oktober was het eindelijk weer tijd voor een opa en oma dag! De opkomst van opa’s en
oma’s was enorm! De meeste opa's en oma's konden lekker meespelen. Een paar werden door de
kleinkinderen nog hard aan het werk gezet. We kijken terug op een zeer geslaagde ochtend!

Filmochtend en avond
De Vossersbioscoop presenteerde afgelopen vrijdag: Shaun het schaap, Jungle Beat, Matilda,
Bigfoot junior, Yesday en Free Willy.
In de ochtend opende de leerlingenraad ‘de bioscoop’ voor de leerlingen van groep 1 t/m 3, de
kinderen mochten over een rode loper de ‘bioscoop’ betreden en hebben veel plezier gehad met
het kijken van de film en het eten van echt film-eten.
Even voor 18.45 uur verzamelden de kinderen van de groepen 4 tot en met 8 zich op het
schoolplein. Eindelijk gingen de deuren van de ‘bioscoop’ open en na het laten zien van hun ticket,
installeerden ze zich onder hun dekentje, met of zonder knuffel, voor het scherm. De
leerlingenraad had voor tijdens de film én voor in de pauze allerlei lekkers geregeld en dat werd
met veel enthousiasme opgegeten.
Na de film stond de leerlingenraad, zowel in de ochtend als in de avond, bij de deur en deelde een
goodiebag aan iedereen uit. Daarna sloten de deuren van de ‘bioscoop’ zich en vertrok ook de
leerlingenraad naar huis.
We kijken terug op een geslaagde avond met dank aan de leerlingenraad en ouderraad.
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