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Kinderboekenmarkt 
Ter afsluiting van de Kinderboekenweek hebben we op vrijdag 11 oktober een kinderboekenmarkt 
gehouden. Het was een groot succes met een hoge opkomst en waarbij uiteindelijk veel 
leesboeken, stripboeken en informatieboeken van eigenaar zijn gewisseld. Zowel de kinderen als 
de volwassenen waren erg enthousiast.. wellicht voor herhaling vatbaar?! 
 

  
 
Een ware filmster in groep 6/7! 
Op zondag 6 oktober is de film ‘De club van lelijke kinderen’ in première gegaan. Loes uit groep 
6/7 heeft zowel een rol in de tv-serie als in de bioscoopfilm weten te bemachtigen! Iedere week 
kijken we een aflevering van de serie, veel kinderen en meesters en juffen zijn al naar de film 
geweest. We zijn ontzettend trots op Loes!  
 
Loes vertelt ook zelf over haar ervaring: “Mijn moeder zag op Facebook dat je auditie kon doen 
voor de speelfilm ‘De club van lelijke kinderen’. En dat vonden mijn moeder en ik wel leuk. Je 
moest drie filmpjes maken. In het eerste filmpje moest je jezelf voorstellen, in het tweede filmpje 
moest je laten zien waar je goed in was en bij het derde filmpje moest je een stukje acteren. Ik en 
mijn moeder dachten dat ik er toch niet voor uitgekozen werd, want er deden toch zo veel 
kinderen aan mee. Maar op vakantie in Frankrijk kregen wij een mailtje dat ik er toch wel voor 
uitgekozen werd. Ik werd helemaal gek. Toen kwamen de draaidagen er aan, ik vond het zo 
spannend! Ik moest twee dagen naar Rotterdam, de andere dagen 
waren in Duitsland, Den Haag en nog twee in Amsterdam. Alle draaidagen waren super gezellig en 
leuk en ik vind het superleuk dat ik in een film speel en het was een super leuke ervaring!” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Loes in de huid van haar personage ‘Evelien’. 
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Schoolfotograaf 
Deze week zijn de kaarten met inlogcodes aan de kinderen meegegeven. Er zit een duidelijke 
beschrijving bij, hoe het bestellen werkt. 
 

Fietscontrole 
Er waren 76 fietsen geheel in orde zodat de APK sticker, "deze fiets is OKÉ", uitgedeeld werd. 
De meest opvallende gebreken bij een aantal fietsen waren:  
niet goed werkende of zelfs ontbrekende verlichting, geen reflector, het ontbreken van een 
fietsbel, loszittend stuur of handvaten, geen zijreflector of reflecterende banden. 
Crossfietsen voldoen aan geen enkele eis! 
Alle kinderen hadden vooraf een boekje gekregen  “Ken de verkeersregels”. 
De kinderen van de groepen 1 en 2, kregen voorlichting over de fiets en een kleurplaat met een 
doosje kleurpotloodjes. Kinderen van groep 3 t/m 8  krijgen een reflecterende fiets sleutelhanger.  
Kinderen die de verlichting in orde hadden, kregen een kaartje met een code waarmee ze een fiets 
en andere prijzen konden winnen.  
 

Kinderdirecteur natuur 
IVN Noord is op zoek naar twee kinderdirecteuren; een jongen en een meisje uit groep 5/6 van 
een school binnen ons Drentse scholennetwerk. 
In de bijlage vind je de vacaturetekst, met daarin alle informatie over wie we zoeken en hoe 
kinderen zich aan kunnen melden.  
 
Kriebelteam 
Maandag 28 oktober zal het kriebelteam de luizencontrole weer uitvoeren. Wilt u hier rekening 
mee houden? Liever geen ingewikkelde kapsels of gel. Dank alvast.  
 
Ontruimingsoefening 
Eind november houden we een ontruimingsoefening. Die is gekoppeld aan een brandweer les. 
Zo worden we allemaal weer bewust hoe te handelen in dergelijke situaties. 
 
Schoolorkest en windkracht 6 
De leerlingen van groep 5 gaven in de Hesselerhof een mooie voorstelling aan het grote aantal 
toeschouwers. Het merendeel van de kinderen heeft zich opgegeven voor het orkest. 
 
Sloffen in school? 
Tot nu droegen kinderen sloffen of liepen op sokken. Dat is o.a. met wc bezoek niet altijd handig. 
Ook is het op sokken vaak erg koud. Daarom hebben we besloten dat kinderen sloffen óf 
schoenen mogen dragen in school. Kinderen die regenlaarzen/snowboots dragen, mogen die niet 
aanhouden in de klas. Die moeten dus sloffen mee! 
 
Vacature AC  
Na de oproep van in de vorige nieuwsbrief, hebben twee nieuwe ouders zich aangemeld. Daarmee 
is de AC weer compleet! 
 
Sinterklaas 
Donderdagochtend 5 december vieren we het Sinterklaasfeest. Die middag zijn alle kinderen vrij! 
Het staat niet op de kalender, vandaar dat we het nu al melden.  
 
De volgende nieuwsbrief komt op 5 december. 
 
Agenda 
Klik hier voor de volledige kalender op de website. 
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