
 

Geachte ouders en verzorgers, 

 

 

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 8. 

 

 

1. De regel van de week 

 

Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Pas op je woorden”. 
 
 
2. Start schoolfruit 

Vanaf woensdag 7 september jl. krijgen onze leerlingen weer drie per week gratis 

schoolfruit/groente. 

De uitdeeldagen zijn woensdag, donderdag en vrijdag. 

De schoolfruitperiode loopt tot en met 10 februari 2023. 

 

Deze week ontvangen de leerlingen het volgende fruit: 

- Woensdag : waspeen 

- Donderdag : mango 

- Vrijdag : appel 

 

3. Project / Boekenweek 

Afgelopen maandag 3 oktober a.s.is de jaarlijkse projectperiode i.c.m. de 
boekenweek gestart. 
Het thema van deze periode is “Gi-ga Groen”. 
De openavond van het project vindt plaats op dinsdagavond 18 oktober a.s. tussen 
18.00 en 19.15 uur. U kunt dan de resultaten van de projectperiode in alle groepen 
komen bekijken. 
Een uitnodiging hiervoor ontvangt u binnenkort. U bent allen van harte welkom. 

 

4. Open morgen 11 oktober a.s. 

Dinsdag 11 oktober a.s. heeft u, tussen 8.45 en 10.00 uur, zonder afspraak, de 
mogelijkheid om in de school rond te kijken. 
U bent in de hele school welkom. 
Ook kunt u bij de directeur binnenlopen met uw vragen of opmerkingen. 
U bent van harte welkom 
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5.  De agenda voor de komende periode 

 

10 oktober NSCCT-test leerjaar 6 en 8.  

11 oktober Openmorgen van 8.45 tot 10.00 uur 

18 oktober 18.00 – 19.15 uur: Openavond project/boekenweek 

21 oktober 12.00 uur: Start herfstvakantie; deze duurt t/m zondag 
30 oktober 

2 november Luiscontrole 

7 – 11 november Week van de Mediawijsheid 

8 november Nationaal Onderwijsontbijt 

14 november Studiedag; alle leerlingen zijn deze dag vrij 

16 november 8.45 – 10.00 uur: “Kom in de klas” 

17 november 20.00 uur MR-vergadering 

24 november Schoen-zetten 

25 november Het ontwikkelingsverslag wordt meegegeven aan de leerlingen 
van leerjaar 8 

28 nov. – 2 dec. Leerjaar 1 – 7:(niet verplichte) tienminuten-gesprekken; leerjaar 
8 wél verplicht! 

5 december Sint-Nicolaas; alle leerlingen zijn ’s middags vrij. 

7 december 9.00 – 11.00 uur: Opa- en omamorgen 

14 december Foute kersttruiendag 

22 december ’s Avonds: kerstviering (deze vindt buiten de school plaats) 

23 december Kerstviering in de groepen 

23 december Om 12.00 uur begint voor alle leerlingen de kerstvakantie; deze 
duurt tot en met zondag 8 januari 2023 

9 januari 9.30 uur: Met oliebollen en kinder”champagne” starten we het 
jaar 2023. 

11 januari Luiscontrole 

16 januari Start Cito-periode; deze duurt tot en met 3 februari a.s. 

17 januari 20.00: MR-vergadering 

19 januari Leerlingenraad 

24 januari 20.00: OR-vergadering 

25 januari Studiedag; alle leerlingen zijn deze dag vrij 

1 februari Openmorgen van 8.45 tot 10.00 uur 

10 februari Laatste dag schoolfruit 

13 – 16 februari Voortgezet Onderwijs schoolkeuze-gesprekken (leerjaar 8) 

16 februari Ontruimingsoefening 

17 februari Het ontwikkelingsverslag wordt meegegeven aan de leerlingen 
van leerjaar 1 - 7 

20 – 24 februari Verplichte tienminutengesprekken leerjaar 1 – 7 

24 februari Om 12.00 uur begint de voorjaarsvakantie; deze duurt tot en 
met zondag 5 maart 2023 

 

 

Tot zo ver deze nieuwsbrief.  

 

Met vriendelijke groet,        

 

Hans van Elburg     (zie ook volgende pagina) 



 
 

Wanneer? Dit vieren wij op woensdagmiddag 19 oktober van 13.00 – 16.00 uur  

                    op onze praktijklocatie (Denemarkenlaan 2, 3e etage).  

Voor wie? Alle kinderen uit Zoetermeer zijn uitgenodigd,  

                    ook als je geen patiënt bij ons bent.  

Wat kan je doen op ons feestje? 

➢ Op de foto met Spiderman of Prinses Elsa 

➢ Leuke activiteiten  

➢ Ervaar hoe het is om tandarts te zijn 

➢ Schminken of een glitter tattoo  

➢ Leren ballonnen vouwen 

➢ Prijsuitreiking kleurwedstrijd  

➢ Prijsvraag met mooie prijzen 

➢ Lekkere hapjes en drankjes 

 


