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AGENDA 
wo.    4 okt  
do.     5 okt  
di.    10 okt 
do.   12 okt 
wo.  18 okt 
vr.    20 okt 
di.    31 okt 

 
 
Start Kinderboekenweek ‘Griezelen’ 
STAKING: SCHOOL HELE DAG GESLOTEN 
Alle groepen om 12.00 uur uit (studiedag De Vreedzame School) 
gr.6: bezoek Thijsse’s hof 
NAJAARSKLEDINGBEURS 
Alle groepen 12.00 uur uit: start herfstvakantie 
ALV oudervereniging en presentatie De Vreedzame School 

 

Staking 5 oktober: school dicht 
Via de media heeft u vast al       
gehoord van de landelijke    
stakingsactie op donderdag 5    
oktober. Ook ons bestuur en team      
sluit zich aan bij deze staking. Dit       
betekent dus, dat de school op 5       
oktober gesloten is.  
 
Parkeren op de stoep 
Afgelopen weken werd er door veel      
ouders aan de rechterkant van de straat       
op de stoep geparkeerd. Dit veroorzaakt      
onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties    
voor de (overstekende) kinderen en is      
bovendien verboden. Wilt u bij het halen en brengen         
uw auto op één van de daartoe aangewezen plekken         
parkeren? 
 
De Vreedzame School update 
In alle klassen zijn de lessen van blok 1 ‘We horen           
bij elkaar’ bijna afgerond. Door de lessen leren de         

kinderen elkaar beter kennen. Verder     
hebben de kinderen samen met hun      
leerkracht(en) afspraken gemaakt   
voor in de klas: hoe kunnen we goed        
werken en hoe kunnen we samen      
leuk spelen. Alle kinderen hebben     
hun handtekening gezet onder de     
afspraken.  

Verder hebben de kinderen het gehad over       
verantwoordelijkheid voor elkaar en de klas. Er zijn        
taken bedacht die er in de klas zijn uit te voeren,           
zoals schriften uitdelen, het lokaal vegen en de        
chromebooks opruimen. Samen zorgen de kinderen      
ervoor dat alle taken netjes worden uitgevoerd.  
Op dinsdag 31 oktober, aansluitend aan de       
algemene leden vergadering van de     
oudervereniging, zal er voor de geïnteresseerden      
nog een presentatie gegeven worden over De       
Vreedzame School 

Leerlingenraad 
Na de presentaties van de verkiezingsprogramma’s      
vorige week woensdag in de raadszaal was het        
vrijdag dan zover: de    
verkiezingen voor de   
leerlingenraad. Onder  
begeleiding van André   
en Rolf hebben alle    
kinderen uit groep 5 tot     
en met 8 heel officieel     
hun stem uitgebracht:   
met oproepkaart, die bij    
het stemhokje ingewisseld kon worden voor een       
stembiljet. Gelukkig hoefden de kandidaten niet heel       
lang in spanning te blijven en kon de leerlingenraad         
om 11.30 uur door de loco- burgemeester van        
Bloemendaal Nico Heijink officieel geïnstalleerd     
worden. De leerlingenraad bestaat uit: 
Lara en Ward uit groep 5, Nathalie en Noah uit          
groep 6, Rosa en Giel uit groep 7 en Yara en Ralph            
uit groep 8.  

Op de eerste   
vergadering zullen  
we ook de punten    
uit de verkiezings- 
programma’s van  
alle andere  
kinderen 
meenemen in onze   
plannen. 

 
ALV- oudervereniging 
31 oktober is de algemene ledenvergadering van de        
oudervereniging. De oudervereniging legt hierin     
verantwoording af over de besteding van de       
ouderbijdragen afgelopen jaar en bespreekt de      
begroting voor dit schooljaar. Ook eventuele andere       
vragen die u voor de oudervereniging heeft, kunt u         
daar stellen.  
Na dit officiële deel zal er nog een presentatie over          
De Vreedzame School gegeven worden. 
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Schooltuin  
Als je nu in groep 5 zit bof je. Je gaat namelijk naar             
de schooltuin. Na de voorjaarsvakantie ga je naar de         
schooltuin. Je gaat dingen planten en oogsten. Je        
moet wel een schepje, laarzen en tuinhandschoenen       
hebben. Na de zomervakantie ga je nog even door.         
Ik wens groep 5 alvast heel veel succes. 
Marien uit gr.6 
 
Stagiaire in groep 1/2B 
Hallo, mijn naam is Fee van Zanten.       
Ik ben tweedejaars pabo-student    
aan de hogeschool van Leiden. Ik      
loop momenteel stage in klas 1/2B.      
In mijn vrije tijd geniet ik van       
voetballen, het lezen van boeken en      
tijd doorbrengen in de natuur en het       
bos. Ik kijk uit naar een hele leuke stageperiode         
waarin ik veel leer en geniet. 
 
Start Kinderboekenweek 

Woensdag 4 oktober start de     
Kinderboekenweek 2017 met als    
thema Griezelig Eng! Die ochtend     
mogen alle kinderen, juffen en     
meesters griezelig verkleed naar    
school komen. Denk hierbij aan een      

eng, griezelig, spannend persoon uit een      
kinderboek.  
De opening is om 8.30 uur, bij droog weer, op het           
plein. We dansen op het lied ‘Gruwelijk Eng’ van         
Kinderen voor Kinderen.  
Op vrijdagmiddag 13 oktober is er weer een echte         
voorleeswedstrijd voor de kinderen van de groepen       
5 t/m 8 als afsluiting van      
deze Gruwelijk Enge   
Kinderboekenweek.  
Tijdens de  
kinderboekenweek wordt er   
in alle groepen op    
verschillende manieren  
aandacht besteed aan het    
lezen en aan het thema.     
Dat worden dus wel een     
beetje griezelige dagen….. 
In groep 6 komt schrijfster     
Annemarie van Eem op    
bezoek die de kinderen    
gaat leren hoe ze een     
griezelig boek kunnen   
schrijven! 
 
 

Peuterspeelzaal 
We zijn druk bezig met ons thema "Regen"  
We lezen een verhaal met een vertelkastje       

en knutselen wolken en druppels en natuurlijk zijn        
we buiten ook de regen aan het ontdekken met         

laarzen en paraplu’s.   
Afgelopen week stond in    
het teken van muziek. Zo     
hebben de kinderen   
verschillende 
instrumenten 
uitgeprobeerd en heel   
hard muziek  
gemaakt,maar daarna  

ook weer zachtjes. 
Leuk om te zien hoe de kinderen daar plezier aan          
beleven. 
 
Dikkertje Dap 

Op 4 oktober is de start van       
de Kinderboekenweek, maar   
dan is het ook dierendag!     
Deze dag komt de film     
Dikkertje Dap uit. 
De groepen 1 t/m 4 gaan deze       
dag naar bioscoop Pathé in     
Haarlem om deze film te gaan      
bekijken. Dikkertje heeft een    
vriend in de dierentuin en dat      
is giraffe Raf. Hij kent Raf al       
vanaf zijn geboorte. Maar dan     

wordt Dikkertje vier en gaat naar de basisschool en         
Raf kan niet mee.... en dan krijgt Dikkertje op school          
ook nog een nieuwe vriendje. Hoe gaat Dikkertje Raf         
te vriend houden??  
We gaan het zien en beleven .....! 
 
Kledingbeurs 
De Theresia Kledingbeurs   
komt er weer aan! Kun je wel       
wat leuke najaars- en    
winterspullen voor de kids    
gebruiken of wil je zelf     
gebruikte kleding en/of   
speelgoed inbrengen, zet dan    
woensdag 18 oktober in je     
agenda! Wil je kleding    
inbrengen of ons met de beurs      
helpen, mail even naar    
kledingbeurstheresia@gmail.com. Of spreek één    
van ons aan: Maaike Cheroutre, Maartje Janssen,       
Sarah Ros en Wieteke Lemmen. 
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