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Kinderboekenweek 2021
Vanmiddag hebben we de Kinderboekenweek feestelijk
afgesloten met een dansoptreden van groep 8 op het lied van
Kinderen voor Kinderen.
Gedurende de week hebben de kinderen genoten van
fantastische lessen van ouders over hun beroep. Er werd
voorgelezen, er werden nieuwe boeken gepresenteerd, er was
een voorleeswedstrijd in de groepen 5 en 6 en we gingen naar
WG Kunst.
Wat een leerzame week!
Ouders bedankt voor jullie hulp en betrokkenheid, geweldig!
Voorleeswedstrijd 2021
In de groepen 5 en 6 hebben de
leerlingen een voorleeswedstrijd
gedaan. In groep 5A won Loyd, in
groep 5B Sebastiao, 6A Felix en in
groep 6B Olivia. Olivia won
uiteindelijk de titel ‘beste voorlezer’
van de groepen 5 en 6.
Het nieuwe groene schoolplein
Gisteravond was de online meeting voor ouders en
leerkrachten over de (her)inrichting van ons schoolplein.
Een vijftal ouders nam deel aan deze bijeenkomst. Tijdens de
bijeenkomst werd Lorence van Dam voorgesteld, zij zal het
project namens de school (AWBR) begeleiden. Het speelplein
van de Waterkant ligt deels op de grond van de school en
deels op de grond van de gemeente. Bij de (her) inrichting
trekken we samen op om tot een mooi openbaar plein te
komen voor de school en de buurt. Met de input van de
leerlingen en de ouders gaat de ontwerper aan de slag om een
voorlopig ontwerp te maken. Dit ontwerp
zal na 12 november gedeeld worden met de
leerlingen, het team, de ouders en de
buurt. (De datum volgt later)
Cinekid
In de herfstvakantie is het mogelijk om het
Cinekid te bezoeken. Cinekid is ’s werelds
grootste film en mediafestival voor kinderen.
Hier komen ze in aanraking met het rijkste
aanbod van filmproducties en de grootste
digitale educatie speeltuin die er bestaat; het
Medialab!

Agenda
Herfstvakantie
18 oktober t/m 22 oktober

Naschoolse muziekles
Inschrijven kan t/m 25 oktober

Donderdag 26 oktober
Rondleiding ouders
Nieuwe kleuters

Woensdag 03 november
Dalton Congres 2021

Studiedag 24 november
Studiedag
kinderen zijn vrij

De leerlingen van groep 3, ¾ en 4 hebben met de klas alvast
kennisgemaakt met het programma van Cinekid met lessen en
een bezoek aan het Ketelhuis.
Wilt u meer weten?
Verlofaanvragen
Het gebeurt tegenwoordig steeds vaker dat ouders op het
laatste nippertje (lees de dag voor vertrek) een
verlofaanvraag indienen, die vaak niet aan de richtlijnen
voldoet en waarvoor tickets al geboekt zijn. Dit levert
vervelende situaties en teleurstelling op.
Een verlof mag uitsluitend toegekend worden als deze voldoet
aan de voorwaarden zoals genoemd op de achterkant van de
verlofaanvraag.
Wilt u gebruikmaken van vakantieverlof dan dient u dit 6
weken van tevoren aan te vragen bij de directeur door een
verlofformulier in te vullen en aanvullende informatie toe te
voegen. U kunt geen verlof aanvragen via de ouderapp.

Verjaardagen
van
15 oktober t/m 12 november

Naschoolse muzieklessen
Direct na de herfstvakantie, dus vanaf maandag 25 oktober,
starten de naschoolse muzieklessen (zie vorig bericht hierover
in ouderportaal). De lessen zijn op maandag van 14:50 –
15:50 op de Waterkant. Bandcoaching zit al vol, maar mocht
uw kind toch nog interesse hebben, kom dan gewoon naar de
proefles op maandag 25 oktober! Uw kind kan op de wachtlijst
geplaatst worden. Wie weet komt er toch nog een plekje vrij.
Voor Ontdek je Instrument (groep 3&4) zijn er nog een aantal
plekjes vrij!
Voor meer info: lees even het bericht van 11 oktober over
naschoolse muzieklessen in het ouderportaal.
Hele fijne vakantie!
Hartelijke groeten,
Floor
Verbinding met de wijk
Als Vreedzame school vinden wij het belangrijk om de
verbinding met de wijk te hebben. Vandaag heeft groep 1/2E
gedanst en gezongen met de ouderen van De Werf.

Vrijdag 13 november
Nieuwsbrief 4

Vakanties en vrije dagen

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie

18 t/m 22 oktober 20201
27 december 2021 t/m 07 januari 2022
21 februari t/m 25 februari 2022
25 april t/m 6 mei 2022
16 juli t/m 26 augustus 2022

Feestdagen (vrije dagen):
Goede vrijdag
15 april 2022
Tweede Paasdag
18 april 2022
Hemelvaart
26 mei 2022
Pinksteren
6 juni 2022
Vrije middagen:
Vrijdagmiddag
Vrijdagmiddag
Vrijdagmiddag

3 december 2021 (12.15 uur vrij)
24 december 2021 (11.45 uur vrij)
15 juli 2022 (11.45 uur vrij)

Studiedagen:
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Woensdag
Vrijdag
Woensdag

24 november 2021
9 februari 2022
14 april 2022
25 mei 2022
27 mei 2022
22 juni 2022

