
 
 

 
 
 

Datum:  24 november 2016                        Jaargang:  21                        Nummer:   13 

Afspraak voor de volgende periode: 
 

Stop is stop! 
Nieuwe leerlingen: 
We verwelkomen Roan ter Horst  bij ons op school. We wensen je een fijne 
schooltijd op de KAS. 
 

Sinterklaasfeest voor groep 1 en 2: 
Maandag 5 december vieren wij op school het Sinterklaasfeest, spannend.... 
zullen de Sint en zijn Pieten ook een bezoekje brengen aan de KAS? Het feest 
van groep 1 en 2 begint om 8.30 uur bij goed weer buiten op het plein, bij de 
hoofdingang. Wij volgen op school het sinterklaasjournaal. 
(www.sinterklaasjournaal.ntr.nl) 
 
Sinterklaasfeest groep 3 t/m 8: 
Ook voor groep 3 t/m 8 is het feest en ook voor hen geldt dat het bij goed weer 
om 8.30 uur buiten op het plein begint! Als Sinterklaas tijd heeft gaat hij zeker 
ook bij de groepen 3 t/m 5 in de klas op bezoek. De groepen 6, 7 en 8 hebben 
inmiddels lootjes getrokken en vieren gezellig in de klas het feest met elkaar. 
We wensen iedereen een heel fijn Sinterklaas feest! 
 
Pietengym voor groep 3 tot en met 5:  
Maandag 28  november geeft Ilona (moeder van Lotte Schuddebeurs groep 5B)  
Pietengym in de gymzaal bij de Barg. Het is handig makkelijk zittende kleding 
aan te doen, bijvoorbeeld een trainingspak. Neem wel je gymschoenen mee en 
laat je sieraden thuis!!! We douchen deze keer niet. 
Zijn er nog sterke ouders/verzorgers die ’s morgens Ilona willen helpen de 
gymspullen klaar te zetten? Graag opgeven bij juf Margo. 
 
2e inloopgroep: wijzigingen personeel groep 1c/2c en groep 6A: 
Zoals de meesten van u het wel gewend zijn de afgelopen jaren, komt er ook 
tijdens dit lopende schooljaar een kleutergroep bij. We mogen deze nieuwe 
kleutergroep starten op 6 december. 
Er is voor gekozen om de nieuw op te starten groep in het tussenlokaal te 
plaatsen.  
Een deel van de kinderen uit groep 1 van juf Marianca en juf Miranda zal daar 
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geplaatst worden. Ouders van kinderen die in de nieuwe groep geplaatst 
worden, zijn hierover tijdens de informatieavond van afgelopen maandag 
geïnformeerd. Kinderen die dit schooljaar 4 worden en instromen bij ons in de 
kleuterbouw, worden verdeeld over deze nieuwe groep en de instroomgroep 
van juf Marianca en juf Miranda 
De kinderen in de nieuwe groep krijgen maandag tot en met donderdag juf Inge 
als juf.  
Op dit moment is Juf Inge werkzaam in een aantal andere groepen, daarom is 
er voor deze groepen naar een passende oplossing gezocht.  
Groep 1C/2C krijgt op de woensdag juf Marianca en de overige dagen zal juf 
Annemiek in deze groep zijn. Voor groep 6A  is inmiddels een vacature 
uitgezet. We hopen u zo spoedig mogelijk te kunnen berichten wie, naast juf 
Hermien, in deze groep zal gaan werken. 
 
Groep 6B/7B en 7C 
Op donderdag 1 december is er geen gym voor de groepen 6B/7B en 7C, 
omdat de gemeente in de sporthal onderhoud uitvoert. 
 
Gevraagd: 
Wijnflessen voor juf Marjan uit groep 8B. 
 
Fietsenstalling: 
Inmiddels is er een stedenbouwkundige van de gemeente Emmen op bezoek 
geweest om mee te kijken hoe het gebruik van de fietsenstalling soepeler en 
veiliger te laten verlopen. Volgende week komt zij met een eerste voorstel. 
 
GGD – Stotteren: Deze week ontvangt u een extra bijlage van de GGD met als 
thema “stotteren”. 


