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Nieuwsbrief 5: zondag 13 oktober 2019 

 

Herfstvakantie: 

Morgen begint officieel de herfstvakantie, we zijn dan lekker een weekje vrij. Wij wensen jullie 

allemaal een fijne herfstvakantie en zien jullie graag maandag 21 oktober om 8.20 uur weer op 

school.  

We wish you a nice week off and see you back on Monday 21th of October at 8.20 o clock  

 

 
 

Juffrouw Heleen: 

Juffrouw Heleen zal na de herfstvakantie nog op donderdag en vrijdag invallen in groep 3. Op 

maandag, dinsdag en woensdag is juf Janny in groep 3. 

Miss Heleen will work in group 3 on Thursday and Friday after this week off. 

 

Rapporten eerder mee: 

Op dinsdag 19 en donderdag 21 november staan de rapportgesprekken gepland. U ontvangt dit 

schooljaar het rapport van uw kind vooraf aan deze gesprekken. De rapporten gaan op maandag 

11 november mee. De bedoeling is dan dat u op de middag of avond van het rapportgesprek het 

rapport weer meeneemt naar school. 

On Tuesday 19th and Thursday 21th of november there are parentmeetings planned at our 

school. You will receive the schoolrapport earlier, on Monday 11th of november. You bring the 

schoolrapport with you when you go to the parentmeeting. 

 

Start naschoolse sport: 

Op donderdag 24 oktober start de naschoolse sport voor NIP MB, groep 3,4 en 5. Heeft u uw 

kind daarvoor opgegeven? U ontvangt maandag 21 oktober een brief met de belangrijkste 

informatie. 

After school sports start at 24th of October. You will receive a letter with more information. 

 

 
 

  



 

Eerste hulp bij ongelukken: 

Op onze school zijn er veel teamleden met een BHV diploma. Dat is erg fijn! Ieder jaar oefenen 

we opnieuw onze vaardigheden, zodat we direct weten hoe te handelen wanneer dit nodig is. 

Afgelopen woensdagmiddag hebben we daarom opnieuw geoefend met brandjes blussen, 

verbanden aanleggen, reanimeren en eerste hulp verlenen. Dat we daarbij soms in echt 

nagespeelde situaties terechtkomen kunt u op onderstaande foto zien. 

 

Last Wednesday we practiced our first aid skills. 

 

 
Gelukkig is het dankzij de goede hulpverlening allemaal goed afgelopen. 

Opletten in het verkeer:  

Nu de herfst weer begint, zijn de middagen en avonden al snel donker.  

Opvallen en opletten in het verkeer is dan extra belangrijk.  

It is getting dark soon, so we want children to be safe at traffic situations to school and at 

home 

Kinderboekenweek: Reis mee. 

De afgelopen periode heeft in het teken van de kinderboekenweek gestaan met het thema: “Reis 

mee”. Na een gezellige opening, hebben de kinderen in en om de klas op eigen wijze aan het thema 

gewerkt.  

The childrens books project “Reis mee” has been a success.  

Kinderraad: 

Onze kinderraad is na de eerste bijeenkomst volop aan de slag gegaan met het ontwerp voor een 

nieuw schoolplein. Samen met juf Annemieke H en juf Janny worden deze plannen in de volgende 

kinderraad verder bekeken en besproken. 

Our childrens board is developing a plan for our new school playground.  

Adresgegevens: 

Verandert er iets aan uw adresgegevens? Geef het dan tijdig door aan juf Annemieke H van de 

administratie, zodat we dit kunnen aanpassen. Dank u wel. 

If something is changing in your address or telephone number, please let us know. 

 

 

 



 

 

 

 


