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Datum Activiteit 

11 november Meester Jeroen aanwezig 
vanaf 10.00 uur 

11 november Hallo Wereld Feestdag. 
Sint Maarten 

13 november Studiedag, alle leerlingen 
vrij 

14 november Groep 5/6 voorstelling in de 
Burght 

15 november Groep 7/8 voorstelling in de 
Burght 

16 november Aankomst Sinterklaas 

18 november Lootjes trekken groep 5-8 

21 november VOMOL  

 
Hallo Wereld: 
Aanstaande maandag 11 november starten 
we met het nieuwe thema “Feest”. Voor deze 
keer is de les van groep 1-4 gezamenlijk en 
daarna is de gezamenlijke les van groep 5-8. 
 
Schoolfruit: 
Vanaf 11 november nemen we als school deel 
aan het EU-schoolfruit project. Elke week 
wordt er voor fruit gezorgd voor de 
woensdag-donderdag en vrijdag.  
Aankomende week krijgen we  
worteltjes-peer en appel. 

   
*Wij gaan er van uit dat iedereen altijd alles in 
elk geval proeft. 
*Weet u als ouders dat uw kind iets écht niet 
lust of ergens allergisch voor is mag u voor die 
dag vervangend fruit meegeven. 
 
Stagiaire: 
Hallo allemaal,  
Ik ben Christel Rook, ik ben 15 jaar oud. En ik 
kom uit Vollenhove. 
Ik zit nu op het Greijdanus College in Meppel, 
in klas 4 VMBO. Ik kom bij jullie stage lopen, 
omdat ik later in het basisonderwijs wil gaan 
werken al onderwijsassistente, maar 
misschien ook wel als leerkracht voor de klas. 

Eén van mijn hobby’s is volleyballen. Ik zit al 
vanaf jongs af aan op volleybal bij VVSA. 
Momenteel speel in de B1, in de 2e klasse. Ik 
heb een leuk team dus het is altijd super 
gezellig tijdens de trainingen en bij de 
wedstrijden gaan we natuurlijk voor de winst. 
Nog een hobby van mij is wagenbouwen. Ik 
help bij Corsogroep Fun Fun, uit Sint-
Jansklooster. Het is daar altijd super leuk met 
de mensen om je heen, je kunt altijd wel wat 
doen met iemand waardoor het echt gezellig 
is. 
Ik hoop dat ik 2 gezellige en leerzame weken 
bij jullie kan meemaken. 
 
Gr. Christel 

 

VOMOL: 
Veilig Omgaan Met Opvallend 
Landbouwverkeer. 
Donderdag 21 november heeft groep 7/8 een 
verkeersactiviteit genaamd VOMOL. Dit 
organiseren we omdat de kinderen volgend 
jaar naar het Voortgezet Onderwijs toe gaan 
en hiermee te maken krijgen als ze op de fiets 
zitten. 
 
Verjaardagen: 
Volgende week zijn Nick uit groep 5 en Aaron 
uit groep 4 jarig. Beide alvast van harte 
gefeliciteerd en een hele fijne dag! 

 
 


