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Voor in uw agenda

Beste ouders,

Maandag 30 oktober
Kinderen vrij - Studiedag

Het is herfstvakantie! We hebben de Kinderboekenweek
afgesloten en wat kregen we veel leuke reacties van de
kinderen en de ouders. U heeft inmiddels misschien wel
door dat Muriël Waanders de drijvende kracht is achter de
dansjes die u de afgelopen 2 jaar heeft kunnen bewonderen.
Het is niet alleen leuk voor u om te kijken, maar ook goed
voor onze vitaliteit en het plezier in ons vak.

Woensdag 08 november
Kinderen vrij - Studiedag
Maandag 13 november
Intekenlijsten voor de rapporten open
Woensdag 15 november
Podiumochtend groep A en 4
Vrijdag 17 november
Herfstrapporten mee
Donderdag 23 november
Brusjesavond
Vrijdag 01 december
Pietendag
Dinsdag 05 december
Sint op school
Kinderen 12.00u vrij
Woensdag 06 december
Kinderen op school tussen 8.30 – 9.30u
Woensdag 13 december
Inloopochtend
Woensdag 20 december
Podiumochtend groep 8
Donderdag 21 december
Kinderen 12u vrij
17.00u – 18.30u kerstdiner
Vrijdag 22 december
Kinderen 12u vrij – Kerstvakantie

Inmiddels hebben we alweer zeven weken erop zitten en
persoonlijk vond ik de laatste week de zwaarste uit mijn
Openluchtschoolperiode. Het verlies van Saar Crouwel,
intern begeleidster op de 2e Openluchtschool heeft me
enorm aangegrepen. We hebben vroeger samen gevoetbald
bij Geuzen Middenmeer en stonden op de
Willemsparkschool samen voor de klas. Ruim drie jaar
geleden kwamen we elkaar weer tegen op de 2e
Openluchtschool. Dat was een fijn weerzien. Wat een gemis
dat Saar er niet meer is. We leven enorm mee met de 2e
Openluchtschool in de moeilijke weken die nog komen gaan.
Daar waar nodig zullen we ze ondersteunen.
Maandag na de herfstvakantie hebben we een studiedag en
is onze school gesloten. We wensen u en uw gezin een hele
fijne vakantie toe en tot dinsdag de 31e!
Namens het team,

Maud Nelissen (directeur)

Afsluiting Kinderboekenweek
‘’Het thema van de kinderboeken week was
gruwelijk eng. We hebben in de klas monsters
geknutseld en gedanst op het liedje van Kinderen
voor Kinderen – Gruwelijk eng.
De juffen hebben ook gedanst, dat was echt super
leuk. Ook hebben we skeletten gemaakt van
wattenstaafjes. Het was een leuke week.

Groep 5 naar het bos
Groep 5 was dinsdag naar het bos. Ze hebben daar
allemaal activiteiten gedaan in groepjes. Zo mochten ze
een schilderij maken op de grond met dingen uit het
bos, ze gingen diertjes zoeken maar ook eten voor de
dieren. Het was ontzettend leuk!

Groetjes van Eva en Charlotte uit groep 4.

Gebouw

Renate Pekaar (Senior adviseur bouwkunde) van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, is onder de
indruk van de prachtige staat van ons monumentale
pand.

Groep 1 / 2C en 3 waren gruwelijk eng verkleed!

Het E-team
We zijn weer begonnen! Daarom een berichtje
van het e-team. Ook dit jaar zullen wij vol
enthousiasme voor de school aan de slag gaan.
Omdat er geregeld vragen zijn over hoe we
werken en gefinancierd zijn, leggen we graag
nog een keer uit wat onze taken zijn en hoe we
zijn georganiseerd.
Wat doen we? Het e-team zorgt voor de
versiering van de school in de aanloop naar
Sinterklaas en daarna nog een keer in de
aanloop naar Kerstmis. Daarnaast is het e-team
verantwoordelijk voor de organisatie van het
zomerfeest waarmee het schooljaar wordt
afgesloten, de kerstborrel en het ontbijtje op de
ochtend van de eerste schooldag na de
vakantie.
Enkele weken van tevoren zijn we als team druk
bezig met de voorbereidingen: het herzien van
het draaiboek, versieringen maken, inkopen
doen, overleg met Maud, etc. Echter, bij de
uitvoering, zoals het begeleiden van activiteiten
op het schoolfeest, bemannen van de bar, het
versieren van de school, daarna weer afbreken
en opruimen, daarvoor hebben we jullie hulp
altijd hard nodig. Vandaar dat we regelmatig in
samenwerking met de klassenouders een
beroep op jullie als ouder doen.
En dan de financiering. Het e-team put uit een
budget dat opgebouwd is uit de inkomsten van
het zomerfeest en de kerstborrel. Met deze
inkomsten kunnen we de verschillende
gelegenheden betalen en ook bijvoorbeeld de
versiering voor Sinterklaas en Kerstmis
aanvullen en/of vervangen waar nodig. Soms
doet de school ook een duit in het zakje, maar
in principe wordt alles vanuit het budget van
het e-team gefinancierd. Er is geen buffer en er
wordt dus geen geld verdiend.

Mochten er nog vragen zijn of wil je graag
helpen, laat het ons weten! We kijken er
enorm naar uit om met velen van jullie ook dit
schooljaar weer samen te werken en er mooie
momenten van te maken.
Hartelijke groeten,
Marie-Claire Bouwens, Anne Douqué, Karen
de Haas van Dorsser, Laura Lans, Sabine Neve,
Emilie Olthof en Nicole de Steenhuysen Piters

