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Een gezamenlijke uitgave van team, ouderraad en MR          

 

In het begin van het nieuwe schooljaar 

ontvangen alle ouders een papieren versie van 

de jaarkalender. Mochten er wijzigingen 

plaatsvinden zijn die terug te vinden in de 

activiteitenlijst in deze nieuwsbrief.  

 

Datum Activiteit  

Zat. 26 september Oud papier actie  

Ma. 28 september Info-avond alle 

groepen(digitaal) 

di. 29 september Schoolfotograaf  

Woe. 30 september Start Kinderboekenweek 

Do. 1 oktober *Peuterochtend  

*Scala gr. 1-2 

Woe. 7 oktober Inloop CJG 

Do. 8 oktober Scala gr. 1-2 

Vrij. 9 oktober *Einde Kinderboekenweek 

*nieuwsbrief 

*tostidag 

12 t/m 16 okt. Herfstvakantie  

Ma. 19 oktober  *Dode hoek project gr.7-8 

*OR vergadering 

Do. 22 oktober Scala gr. 1-2 

di. 27 oktober MR vergadering 

Zat. 24 oktober Oud papier actie 

Woe. 28 oktober Informatie avond voor 

groep 8 en ouders (o.v.b.) 

Do. 29 oktober Scala gr. 1-2 

Vrij. 30 oktober Nieuwsbrief  

Ma. 2 november Zakelijke ouderavond 

(o.v.b.) 

di. 3 november GMR vergadering 

Do. 5 november *Peuterochtend 

*start Media Masters (7,8) 

*Scala groep 7-8 

*leerlingen om 12.00u vrij!! 

(studiedag leerkrachten) 

 

Leerlingenraad 

De volgende leden 

zitten dit schooljaar in 

onze leerlingenraad: 

Groep 1-2: Max Wever 

Groep 3-4: Dominiek Pothof 

Groep 5: Elvera Bakker 

Groep 6: Anna Rens Verkade 

Groep 7: Yannick Luten 

Groep 8: Hannika Bakker 

De eerste vergadering is inmiddels achter de 

rug. Vrijdag 20 november is de volgende 

vergadering. 

 

Kinderpostzegels 

De leerlingen van 

groep 7-8 hebben 

woensdag 23 

september de 

materialen voor de 

kinderpostzegels meegekregen.  

 

 

Schoolfotograaf reminder 

Op dinsdag 29 september komt Petra Hessels 

vanaf 10.00 uur voor de schoolfoto’s. Er worden 

dit jaar individuele 

foto’s en een 

groepsfoto van de 

klas gemaakt. Dit 

jaar dus geen 

broertjes/zusjes 

foto. 
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Info vanuit Scala: 

Bij Scala Centrum voor de Kunsten in CCM De 

Plataan in Meppel kunnen kinderen meedoen 

aan 6 leuke muzieklessen, om te ervaren hoe 

leuk het is om zelf en samen met anderen 

muziek te maken: 

Kleutermuziek 

Kinderen van 4 t/m 6 jaar 

gaan muziekinstrumenten bespelen, zingen en 

bewegen op muziek. Bekende én nieuwe liedjes 

passeren de revue en ze doen muzikale 

spelletjes. Start 28 oktober 2020, op woensdag 

van 13.00 tot 13.45 uur. Meedoen kost € 39,-. Info 

en aanmelden > 

Ontdek jouw wereld van muziek 

Kinderen van 7 t/m 9 jaar maken kennis 

met muziekinstrumenten en hun 

eigenschappen. Ze gaan zingen, bewegen, 

luisteren en aan de slag met hoog en laag, snel 

en langzaam, hard en zacht. Start 30 oktober 

2020, op vrijdag van 15.45 tot 16.30 

uur. Meedoen kost € 45,-. Info en aanmelden > 

Jammen, samen muziek maken 

Kinderen van 10 t/m 12 jaar gaan jammen. Als 

een echte band spelen ze bekende, 

eenvoudige popliedjes. Hiervoor hoeven ze 

geen enkele ervaring te hebben met het 

bespelen van een muziekinstrument. Start 29 

oktober 2020, op donderdag van 15.30 tot 16.30 

uur. Meedoen kost € 45,-. Info en aanmelden > 

 

Alvast hartelijk dank en met muzikale groet, 

Idaline van den Hoek 

Communicatie 

Scala Centrum voor de Kunsten 

t: 06-40259393 

e: pr@ontdekscala.nl 

 

 

 

Bijlage 

- Flyer Kinderboekenweek  

 

  

 
 
 

 

Kinderboekenweek reminder  

Vanaf 30 september gaat de 

Kinderboekenweek van start. Thema dit jaar is 

“En toen?”. We willen graag woensdag 30 

september de opening houden van de 

Kinderboekenweek. We willen daarom vragen 

of jullie zoon/dochter iets mee kan nemen dat 

van ‘vroeger’ is. Ook mogen de kinderen (als ze 

dat 

willen) 

verkleed 

komen 

(in de stijl 

van 

vroeger) 
 

 

 

Informatieavond  reminder  

Op 28 september staat onze jaarlijkse 

informatie avond gepland. We hadden al 

mooie ideeën om dit als school op te pakken en 

jullie van informatie te voorzien. Helaas mogen 

ouders op dit moment nog niet binnen de 

school komen. Ook kunnen we op zo’n avond 

de 1,5 meter afstand niet garanderen. Kortom, 

we nemen geen enkel risico en laten deze 

avond helaas niet door gaan. Wel zorgen alle 

leerkrachten ervoor dat jullie als ouders 

informatie krijgen per groep. De leerkrachten 

versturen op 28 september de informatie 

digitaal. U ontvangt van de groep van uw kind 

een PowerPoint met deze informatie. Heeft u 

naar aanleiding van deze informatie nog 

vragen, stuur dan de leerkracht een mailtje. 

Volgend schooljaar weer nieuwe kansen. Tijd om 

de ideeën nog verder uit te werken.  
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