
 
 

 
 
 

Datum:  13 oktober 2016                        Jaargang:  21                        Nummer:   8 

 
Nieuwe leerlingen: 
We verwelkomen Amber van Delden bij ons op school. We wensen je een fijne 
schooltijd op de KAS. 
 
              
 
FEESTELIJKE OPENING SCHOOLPLEIN: 
 
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. 
 
Oproep: 
Wie wil woensdagochtend 26 oktober de "plantenbak" omspitten voor het lokaal 
van juf Miranda en juf Annemieke? Donderdag 27 oktober gaan de kinderen 
bloembolletjes poten. Het is handig als de aarde omgewoeld is. 
U kunt zich opgeven bij juf Miranda. Hartelijk dank! 
 
Groep 3 t/m 8 en oud-leerlingen: 
Donderdagochtend 27 oktober openen we ons fantastische nieuwe schoolplein. 
We zijn er super trots op en daar past een feestelijke opening bij. 
Oud-leerlingen die geld ingezameld hebben middels de sponsorloop in 2011 en 
de tekenfundactie in 2015 worden 's middags van 15.30-16.30 uitgenodigd om 
ons plein te bewonderen. Jullie zijn van harte welkom! 
Overdag hebben we voor de  kinderen van de KAS een verrassing in petto!! 
We kunnen nu volmondig zeggen: “Speel samen fijn, op ons nieuwe plein!” 
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Feest in groep 1A/2A: 
Juf Annemieke viert woensdag 26 oktober haar verjaardag. De kleuters hoeven 
die morgen geen fruit of drinken mee te nemen want daar wordt voor gezorgd. 
Allemaal heel veel plezier en alvast gefeliciteerd. 
 
 
 
 
Opa’s en oma’s BEDANKT. 
Tijdens de Kinderboekenweek zijn er opa’s en oma’s bij ons op bezoek geweest 
en hebben enthousiast verteld over hun schooltijd. Heel hartelijk bedankt 
hiervoor!! 
 
Kleedjesmarkt; 
Als afsluiting van de Kinderboekenweek hebben we al jaren de traditie 
“Kleedjesmarkt”. Kinderen kopen en verkopen boeken voor 50 eurocent. 
Evenals vorige jaren was het vanmiddag weer een groot succes. Door een 
andere indeling (meer spreiding van de verkopers) was er nu ook een veel 
betere doorstroming mogelijk van de soms kooplustige bezoekers. 
 
Voorleeskampioen KAS: 
Voor de bovenbouwgroepen is de voorleeswedstrijd de afsluiting van de 
Kinderboekenweek “Voor altijd jong”.  
Op vrijdagmiddag wordt er gestreden om Voorleeskampioen van de KAS te 
worden. In de groepen 7 en 8 hebben kinderen voorgelezen en is door de eigen  
groep een winnaar uitgekozen. Uit groep 7B is dat: Evita Imming, uit 7C: Tycho 
Conen, uit 7A/8A: Joëlle Jordans en uit groep 8B: Joris Boelens. 
Jongens en meisjes… veel succes vrijdagmiddag! Zet ‘m op! 
 
Kanjertraining:  
Na een succesvolle training en een geslaagde ouderavond is het maandag 24 
oktober zover: we starten met het inzetten van de Kanjertraining. Afgelopen 
dinsdag hebben we in de teamvergadering de nodige afspraken hiervoor 
gemaakt, die we gelijk ook gaan inzetten in de groepen. Een van die punten, 
zult u (als u gewend bent om uw kind naar de groep te brengen) gelijk al 
merken. De leerkrachten zijn om 08.20 u. in hun groep om dan alle kinderen 
met een handdruk aan het begin van de dag te verwelkomen (voor de 
pleinwacht geldt, dat dan iets later plaatsvindt). 
Tijdens de schooluren gaan de leerkrachten in de startweek een aantal 
oefeningen met de kinderen doen om zo het begrip “Kanjertraining” goed te 
introduceren. 
Wij hopen, dat dit alles een positief effect heeft op de omgang met elkaar op 
school en dat u als ouder/verzorger er thuis ook de nodige aandacht aan wil 
besteden. Ter informatie krijgt u 24 oktober een info-folder en een Kanjerkaart 
(met de smileys). 
 
 



LOT-controle: 
Na de herfstvakantie, op dinsdag, woensdag en donderdag is er weer de 
gebruikelijke LOT controle voor alle groepen.  
Dinsdag groepen 1 en 2, woensdag de groepen 3,4 en 5, en donderdag is de 
controle voor groep 6,7 en 8. 
 
Zwemmen in de herfstvakantie!! 
Dat kan in Aquarena. 
In de herfstvakantie organiseert zwembad Aquarena de zwem4daagse en 
allerlei leuke activiteiten voor kinderen. 
Er ligt een grote dubbele klauterbaan in het wedstrijdbad, er worden allerlei 
workshops voor de kinderen gegeven zoals aquapower en bootcamp voor 
kinderen. 
Voor € 8,50 kunnen de kinderen de hele week zwemmen en meedoen met de 
zwem4daagse 
 
Herfstvakantie: 
We hebben herfstvakantie t/m zondag 23 oktober. Maandag 24 oktober wordt 
iedereen om 08.30 u. weer op school verwacht.  
Allemaal een fijne vakantie gewenst. 


