
 
 
 
 
 
 

24 augustus 2018 

het Toetertje 
Agenda    6 september 

 7 september 

 20 september 

 25 september 

 9 oktober(avond) 

 12 oktober 

 15-19 oktober 

 23 oktober 

 Ouderavond 

 Bezoek molen de Korenbloem groep 7-8 

 High tea 

 Studiedag voor het team, leerlingen zijn vrij 

 Nacht op het dak groep 7-8 

 Studiedag voor het team, leerlingen vrij 

 Herfstvakantie  

 Schoolfotograaf  

   

Schooljaar   
 
 

Wat heerlijk om al de kinderen weer te zien na de vakantie.  
 
Dit schooljaar zijn we begonnen met 10 kinderen in groep 1-2 bij juf Annelies en 
juf Tony, 19 kinderen in groep 4-5-6 bij juf Maike en juf Majka en 14 leerlingen in 
groep 7-8 bij juf Margreeth en meester Oscar. 
Juf Karin komt ons ook weer helpen op de donderdagmorgen. 

   

Ouder-kind 
formulier 

 Afgelopen week hebben de kinderen een ouder-kind-
gesprek formulier meegekregen. 
In de bijgesloten brief kunt u lezen wat de bedoeling 
hiervan is. Tijdens de ouderavond geven we meer 
uitleg over de gesprekken die dit schooljaar plaats gaan 
vinden. 
Het formulier graag voor 31 augustus terug inleveren bij 
de leerkracht. 

   

Groep 7-8  Wist u dat: 

 Ons Faqta thema “De Republiek” is?   
Het gaat over ons mooie Nederland in de tijd van de Gouden Eeuw, van 
Michiel de Ruyter tot aan Rembrandt!  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zie FaceBook volgende week voor de foto’s van alle kinderen. 
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Leerzame uitjes: 

 Open Monumentendag 
Vrijdagmiddag 7 september a.s. bezoeken wij molen De Korenbloem in 
Zonnemaire in het kader van de jaarlijkse Open Monumentendag. Wij nemen 
samen met 12 andere klassen op Schouwen-Duiveland deel aan de zgn. 
Klassendag. Het is de bedoeling dat de kinderen die dag op de fiets naar school 
komen. Ook ben ik nog op zoek naar een hulpouder die ’s middags met ons 
meefietst.  
 

 Nacht op een dak 
Dinsdagavond 9 oktober a.s. nemen wij deel aan het project “Een Nacht op het 
Dak” van het Watersnoodmuseum. Dit project is een initiatief van Rotary 
Zierikzee. Voor vervoer wordt gezorgd; we mogen opnieuw en zonder kosten 
gebruikmaken van de Watersnoodmuseumbus! Al zittend op “een dak” krijgen 
wij het verhaal van een ooggetuige te horen. Ook kunnen wij die persoon vragen 
stellen over diens beleving op het dak in de nacht van 31 januari op 1 februari 
1953. Aansluitend brengen wij een bezoek aan het 4e caisson, “Het water blijft 
komen”. Het is de bedoeling dat de kinderen om 18.20 uur op school zijn. Rond 
21.15 uur worden wij weer bij school afgezet. 
 

     

Ouderavond   Op 6 september is er een ouderavond. Deze begint om 19.30 uur. 
Tijdens deze avond is er een kort verslag van de AC en de MR. 
Daarna vertellen we als team over de onderwijsontwikkelingen.  
Er is ook nog een mogelijkheid om in de klassen te kijken. 
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