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Vooraf
In deze nieuwsbrief vooral veel
aandacht voor de verschillende
activiteiten. We kijken terug op een
aantal geslaagde gebeurtenissen en
blikken vooruit op wat ons de
komende tijd weer te wachten staat.
Kamp groep 8
Het begin van het kamp van groep 8
liep dit keer wat anders in verband
met de onstuimige
weersomstandigheden. Op het
laatste moment konden we een
alternatief dagprogramma regelen
en het was ontzettend fijn dat
ouders spontaan konden bijspringen
wat betreft het vervoer. Het mocht
de pret niet drukken, want we
hoorden van alle kanten dat het
kamp zeer geslaagd was! Verderop
in de nieuwsbrief vindt u een verslag
van Sanne Goorhuis en
Thijs van de Berg.

Verkeersmorgen groep 1 t/m 3
Vanmorgen hadden de kinderen van
de groepen 1 t/m 3 een
verkeersmorgen. De kinderen
legden een parcours af met een
step, fiets of skelter, ze leerden
oversteken en deden
verkeersspelletjes. Het was een
gezellige en leerzame morgen.

De verkeersouders en de ouders die
hebben geholpen willen we hartelijk
bedanken voor hun enthousiaste
inzet!

Verkeerscontrole Veluweweg
Vanmiddag hebben de leerlingen
van groep 8 de politie geholpen bij
een verkeerscontrole aan de
Veluweweg. Met een lasergun
hebben ze de snelheid gemeten en
daarnaast werd het gebruik van de
gordels gecontroleerd. Een hele
belevenis!

Kinderboekenweek
Vanaf maandag 2 oktober besteden
we op school aandacht aan de
kinderboekenweek. Wij haken hierin
aan bij de christelijke variant met
het thema ‘Bibbers’.

We laten o.a. de bijbelverhalen
aansluiten bij het thema, in elke
groep of bouw staat een bepaald
boek centraal en er zijn allerlei
leesactiviteiten. U ontvangt
binnenkort nog meer informatie.
Filmmiddag/avond
U heeft het al in de schoolkalender
kunnen lezen: op woensdag
11 oktober staat er een filmmiddag
en -avond gepland. De school
verandert dan in een bioscoop en
alle kinderen (en ouders) kunnen die
dag gezellig ‘naar de film’. Om aan
te sluiten bij het project van de
kinderboekenweek hebben we
zoveel mogelijk boekverfilmingen
uitgekozen.
De opbrengst van de kaartjes en de
‘horeca’ gaat naar de realisering van
het nieuwe schoolplein van de
onder-/ middenbouw.

U ontvangt nog meer informatie
over de precieze invulling.
U kunt alvast wel in uw agenda
zetten dat er ’s middags voor
groep 1 t/m 4 verschillende films
draaien en ’s avonds voor
groep 5 t/m 8.
We hopen dat u zoveel mogelijk
komt kijken. Het wordt vast heel
gezellig!

Spreekavond groep 1 en 2
Op dinsdagavond 3 oktober is er een
spreekavond voor de ouders van
groep 1 en 2 die in het najaar geen
huisbezoek krijgen. U heeft hierover
al bericht gehad van de
groepsleerkrachten.
Stakingsactie onderwijs
Vrijdag 15 september hebben wij u
een brief gemaild met informatie
over de stakinsdag binnen het
onderwijs. We kunnen u hierbij
medelen dat alle collega’s op
5 oktober hun werk komen doen
zoals gebruikelijk. De kinderen
hebben deze dag dus gewoon
school.
Hek kleuterplein
Wilt u het hek bij de kleuters dicht
doen als u de laatste bent die het
plein verlaat? Ook als u nog even
wat op school komt brengen, graag
het hek sluiten. Het is een fijn en
veilig idee dat het hek altijd dicht zit
als de kleuters naar buiten gaan om
te spelen.
Nieuw op de website
 Foto’s kamp groep 8
Niet vergeten
 Betalen overblijven
 Betalen ouderbijdrage

Agenda
2 okt.

Start kinderboekenproject

3 okt.

Spreekavond gr. 1 en 2

5 okt.

Dag van de Leraar

10 okt.

MR-vergadering

11 okt.

Filmmiddag/avond

16-20

Herfstvakantie
okt.
25 okt.
Lightwise fietscontrole

Verjaardagskalender
september/oktober
Naam
Groep
September
23 Monica Vroombout
8
23 Geert Westrik
3
24 Niels Blankespoor
8
25 Ezra van Geresteijn
3/4
25 Elise Meurs
6
26 Davita van den Brink
7
26 Suzanne Snellen
4
27 Juf Connie*
28 Tim Dekker
7
29 Lisanne Ansink
7
29 Heidi Goorhuis
6
29 Levi Schweitzer
6
Oktober
1 Sanne Goorhuis
3 Heiko van den Brink
3 Julia Veldhuizen
4 Mais Maksouma
5 Lorena Duits
6 Lotte Budding
6 Isa van Laar
6 Matha de Vries
8 Ryan Luttikhuisen
8 Jonathan Roelofs
8 Femke Zweverink

8
8
6
4
1/2
1/2
8
1/2
6/7
5
8

* De verjaardag van juf Connie (groep 1)
staat verkeerd in de schoolkalender. Ze is in
september jarig en dus niet in oktober!

Verslag kamp 8 - Sanne Goorhuis
woensdag tussenstop
We hadden afgesproken om hutten
te gaan bouwen maar, het stormde
dus dat ging niet door. Wat nu?
Gelukkig hadden de meester en de
juffen er iets op bedacht: we gingen
naar Rabbit Hill bowlen en spelen.
Toen we dat hadden gedaan gingen
we naar het kamphuis.

Vrijdag ochtend
Eerst hadden we zeskamp: er was
een quiz, estafette , een
dierenopschrijf spel, balletjes
mikken, zaklopen (eerder springen
maar ja) en skilopen.

Woensdag avond
Allemaal je fiets pakken!! Riep
meester Savert. We gingen naar het
bos om Levend Stratego te spelen.
Eenmaal aangekomen verdeelden
we de kaartjes en gingen op zoek
naar de vlaggen. Tot op een gegeven
moment iedereen riep:
terugkomen!! Wat bleek: de
boswachter vond ons te veel herrie
maken en we moesten weg. Bij het
kamphuis aangekomen gingen we
verder. Uiteindelijk had niemand
gewonnen.

Weer pakten we de fiets (dat is
vaak) want we zouden naar huis
gaan. Maar eerst: Winkelen in
Putten!! Er waren veel winkeltjes
waar van alles uit de schappen
getrokken werd door onze groep
uiteindelijk hadden we het meeste
geld uitgegeven aan snoep en ander
voedsel.

Wat later was er ook nog en
mysterie die we moesten oplossen.
Er was namelijk iemand vermoord:
Hugo Hollywood; de verdachte
waren: Hanna Hollywood, Stan Ster,
Fabian Film, Didi Dweil,
Uiteindelijk was Stan Ster de
misdadiger want hij wilde zijn rol in
de film,

Vrijdag middag
we waren (na een lange tocht door
het bos) in Stroe aangekomen waar
we een ijsje aten en wat kletsten.
Toen we aankwamen bij school
stonden heel veel ouders ons op te
wachten. Na de afsluiting in de klas
mochten we (met een moe gezicht)
naar huis.

Donderdag ochtend/middag
We pakten weer de fiets en reden
naar Ermelo daar aangekomen
verdeelden we ons in 2 groepen de
ene groep ging klimmen in het
klimbos en de andere ging
zwemmen. Toen we wisselden
begon het te regenen. Dat was pech
voor de 2e groep die druip nat
werden.
Donderdag avond
Het gene waar we allemaal naar uit
hadden gekeken: de bonte avond!!
Er waren allemaal leuke acts,
quizzen, liedjes, dansjes en een
geheimpje van Monica en Isa v. L
(een quiz).

Verslag kamp 8 - Thijs van de Berg
Woensdag tussenstop
Gingen wij niet met de fiets maar
met de auto want de wind was te
sterk. Hutten bouwen ging helaas
niet door. Maar gelukkig hadden de
juffen/meesters er wat op bedacht,
we gingen spelen en bowlen bij
Rabbit Hill. Daarna vertrokken we
met de auto naar het kamphuis.
Eenmaal bij het kamphuis gingen we
de bedden opmaken en de spullen
naar de kamer brengen. Toen
ontdekte we de trampoline en het
voetbalveld en dat er ook pony’s
waren.

Woensdag avond
Toen we dat gedaan hadden stapte
we op de fiets op weg naar het bos
en toen regende het  5 tot 10
minuten regende het! Eenmaal in
het bos aangekomen waren we net
bezig met Levend Stratego, en toen
kwam de boswachter. We moesten
stoppen met het spel en we gingen
naar het kamphuis verder het spel
spelen. Toen we eenmaal klaar
waren met Levend Stratego gingen
we macaroni eten. Toen we dankte
speelde David op de piano het onze
vader.
Donderdag ochtend/middag
We begonnen met
ochtendgymnastiek Hannah, Femke
en Sanne S. deden de dansjes voor
wij moesten het na doen of we
werden nat gespoten door David!
Toen gingen we eten een lekker
gebakken eitje of gewoon beleg en
alvast een lunchpakket maken voor
vanmiddag. omdat we naar het
klimbos en een zwembad
Donderdag avond
We gingen bingo doen en Thijs had
heel veel geluk je kon een handje
chips winnen en Thijs had 6 keer
bingo en 5 keer iets gewonnen een
telde niet! Toen kwam de bonte
avond het was een leuke en
gezellige avond.
Vrijdag
We hadden weer
ochtendgymnastiek en gingen we
eten toen hadden we 6kamp daarna
pakte we onze spullen en gingen we
met de fiets shoppen toen dat klaar
was gingen we rechtstreeks naar
Stroe een ijsje eten en toen gingen
we naar school de spullen inladen
en naar huis 

