
 
 

 
 
 

Datum:  6 oktober 2016                        Jaargang:  21                        Nummer:   7 

 
Aubade: 
Op woensdag 12 oktober is de aubade voor allen die jarig zijn in de maand 
oktober. Ben je in deze maand jarig, kom dan op het podium. De leerlingen, 
leerkrachten en ouders zingen de jarigen in de hal toe. Van harte gefeliciteerd 
allemaal en een fijne verjaardag gewenst. 
 
Groep 1 t/m 8: Informatieavonden: 
We bedanken alle ouders/verzorgers voor hun belangstelling tijdens de 
informatieavonden. FIJN dat u er was!  
 
De algemene ouderavond en de Kanjertraining: 
Wat een prachtige algemene ouderavond hebben we gehad. Het begon al met 
de opkomst, voor het eerst zaten we met meer dan 100 mensen in de hal. Na 
de pauze werd het zelfs nog iets meer (mensen die door omstandigheden niet 
eerder konden, maar wel erg geïnteresseerd waren in het thema van deze 
avond “De Kanjertraining”). 
Na een goed en vlot verlopen algemeen deel van de avond startte Lilian Vliek, 
psychologe en trainster van de Kanjertraining, met een meer dan boeiende 
uitleg van wat deze manier van omgang met elkaar inhoudt. Aan de hand van 
haar verhaal, verschillende oefeningen (die soms voor de nodige hilariteit 
zorgden) en praktische voorbeelden (sommige waren heel herkenbaar) werd 
het voor velen duidelijk wat dit allemaal inhield. Na afloop konden aanwezigen 
haar ook nog vragen stellen en heeft een flink aantal van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om een boek over de Kanjertraining aan te schaffen.  
Wij willen allen bedanken die deze avond tot een succes hebben gemaakt. 
We hopen dat, als we na de herfstvakantie starten, we allemaal: kinderen, 
ouders en team, Kanjers zullen worden. 
 
Kanjertraining ook thuis of ergens anders? 
Mocht u nog het boek van de Kanjertraining willen bestellen, dan verwijzen wij u 
naar de website www.kanjertraining.nl. 
We willen eventuele belangstellenden erop attenderen dat de training ook 
gegeven kan worden voor verenigingen en diverse manieren van kinderopvang. 
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Groep 1 en 2 
Donderdag 27 oktober gaan we het vernieuwde kleuterplein op een leuke 
manier officieel openen. We vragen alle kinderen van groep 1 en 2 om in 
de week van 24 tot en 27 oktober het één en ander mee te brengen voor in de 
“tuin” voor de lokalen.  
Om er een beetje een samenhangend geheel van te maken hebben we een 
“verlanglijstje”; 
We willen in de plantenbak graag bloembollen, kleine hortensia’s en lavendel. 
Samen met de kinderen gaan we dan de plantenbak inrichten. 
 
 
Kleedjesmarkt groep 1 en 2, ter aanvulling 
Donderdagmiddag 13 oktober is er kleedjesmarkt . De kinderen van groep 1 en 
2 mogen onder leiding van hun ouder, verzorger of opa en oma mag ook,  
kinderboeken verkopen of kopen op de schoolmarkt. Wanneer uw kind of u, het 
leuk vindt om mee te doen dan kunt u uw kind om 14.15 uur uit de groep 
ophalen en samen met uw kind op de kleedjes-boekenmarkt op school 
rondlopen. De kinderen die niet mee doen blijven gewoon spelen in de klas of 
op het plein onder leiding van juf. 
We vinden de kinderen van groep 1 en 2 nog te jong om zelfstandig met geld 
en boeken door de school te laten lopen, vooral omdat het ook een heel 
gezellige drukte is waarin het  lastig is om het als jong kind te kunnen overzien. 
 
Een allerlaatste oproep voor de lichtbrigade: 
Er hebben zich op dit moment 5 ouders aangemeld voor de lichtbrigade op 
donderdag 13 oktober. 
Daar zijn we erg blij mee maar het is helaas nog veel te weinig om het 
evenement door te kunnen laten gaan... 
Wie wil onze lichtbrigade versterken en kan donderdag de hele dag of een deel 
van de dag ons helpen zodat de lichtbrigade toch door kan gaan? 
U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind(eren). Dinsdag 11 oktober 
a.s. beslissen we of het gaat lukken. 
 
Groep 6/7: LOT-controle: 
Op woensdag 12 oktober is er een LOT controle is voor groep 6/7. Let u a.u.b. 
op kapsels…gel… 
 
Feest in groep 7A/8A: 
Donderdag 13 oktober viert juf Claudia haar verjaardag in de groep. Voor iets 
lekkers te eten en te drinken wordt gezorgd. Alvast van harte gefeliciteerd en 
een fijne dag samen. 
 
Verloren en graag terugbrengen bij Saule uit groep 8. 
Op 22 september is Saule haar lichtgrijze leren jasje verdwenen. Tijdens het 
buitenspelen lag het op het bankje op de nieuwe speelplaats. Graag wil Saule 
haar jasje terug. Weet je waar dat is, breng het dan terug naar Saule in groep 
8A.  



Hallo ouders/verzorgers, 
Wij hebben een leuke knutselclub in de Opgang bestemd voor alle kinderen van 
de basisschool. 
Deze club is iedere 2 weken op dinsdag van 18.30 u. tot 19.45 u. 
Als uw zoon of dochter graag knutselt is hij/zij van harte welkom. 
Ook maken we even een praatje over dingen van de dag. Met wat drinken en 
een koekje. We zijn met gelovige achtergrond. U misschien ook. We staan open 
voor iedereen.  Onze data zijn op 25-10,  8-11,  22-11,  13-12,  10-1,  24-1,  7-
2,  28-2,  11-4,  2-5,  16-5,  22-5 en 13-6.  En dan Kamp 23, 24 en 25 juni. 
Je mag ook een dagje mee doen hoor. Dat is altijd super. 
Groetjes Tjalda en Esther. 
Mobiel: 06 20563542 mail: tn.starke@home.nl 
 
Jeugd SOOS, Jeugd SOOS, Jeugd SOOS.   
Vrijdag 14 oktober  voor:   
Groep 3, 4 en 5:  18.45 u. – 19.45 u.  
Groep 6,7 en 8:  19.45 u. – 21.00 u.  
Tieners vanaf 21.00 u. tot ongeveer 22.30 u.  
Entree: € 1,- en drinken € 0,50.  
Mantingerbrink 199, Bargeres in De Opgang. @hvn.  
Neem je vrienden en vriendinnen mee.  
 
ROKEN OP HET SCHOOLPLEIN: 
Via ouders kreeg de school het verzoek iets te schrijven over ouders die roken 
op, of nabij het schoolplein tijdens het wachten op hun kind(eren). 
 
VRAGEN NIET TE ROKEN OP HET SCHOOLPLEIN…ZOU OVERBODIG 
MOETEN ZIJN……. 
Wilt u hierover nadenken en een keuze maken die voor iedereen fijn en 
plezierig is?  
 
Douchen na de gym 
Na de gym wordt er weer gedoucht, de sporthal is weer legionella vrij. 
http://www.dvhn.nl/drenthe/Deel-van-sporthallen-Emmen-weer-legionellavrij-
21643874.html 


