
 
 

 
 
 
 
agenda     ● 15 oktober 

● 19 - 23 okt. 
● uitreiking school faqta award 
● herfstvakantie 

  09-10-2020 

     

ophalen 
onderbouw 

 Er komt een kleine wijziging in het ophalen van de onderbouw kinderen. 
Ze worden vanaf volgende week om 8.25 uur (als de bel gaat) door de juf opgehaald 
bij het hek. De kinderen mogen, als u dat wilt, wel gewoon op het plein spelen met de 
andere kinderen. Als de bel gaat (8.25 uur) gaan alle kinderen naar binnen. 

        
stagiaire    Hallo 

Ik ben Tigo Nellissen en ben 16 jaar oud en woon op een 
boerderij in Scharendijke. Ik vind het leuk om te zeilen en 
dingen met vrienden te doen . 
Ik zit op Scalda in Goes en doe de opleiding 
onderwijsassistent. Ik loop stage in groep 1.2.3 en vond de 
eerste paar keren erg leuk!  
Dus ik heb er zin in!  
 
Groetjes Tigo  

    
afwezig   Vrijdag was juf Margreeth afwezig.Juf  Mariska heeft haar vervangen. 
    
Kinderboeken
week  

 Afgelopen donderdag is er met de hele school gewerkt aan kastelen. Alle 
lesactiviteiten zijn opzij gezet om er een mooie knutseldag met elkaar van te maken. 
Op de foto’s ziet u de resultaten van een dag hard werken. 
Tijdens deze knutseldag hebben de kinderen heel veel geleerd over samenwerken, 
communiceren, passen en meten, overleggen, keuzes maken. Een leerzame, leuke 
dag met een prachtig resultaat. 
Met dank aan juf Karin die dit allemaal begeleid heeft. 
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kinderboeken
week 

 De bovenbouwgroepen hebben voorgelezen aan de onderbouw groep. 
 

 
 

    
gym in de 
gymzaal 

 Na de herfstvakantie gaan de kinderen van groep 1-2-3 ook weer gymmen in de 
gymzaal. Dit zal op donderdag plaatsvinden. 
Wilt u voor die tijd zorgen dat de kinderen goed passende gymschoenen hebben. 
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