
 

   
 

Week 37 

13 september 2019 
 

 

 

Voorstelling ‘Vrij land’ in theater de Schalm 

 

Op vrijdag 20 september gaan de groepen 7 en 8 naar de voorstelling ‘Vrij land’ in theater de Schalm. We gaan deze 

ochtend met de fiets naar de Schalm toe. Tijdens deze voorstelling wordt er stilgestaan bij 75 jaar vrijheid in 

Nederland. We verwachten de kinderen op vrijdag 20 september met de fiets op school. 

 

Groepsvorming 

 

We zijn in de bovenbouw weer gestart met het thema ‘Iedereen hoort erbij’. Elke week stellen we een ander thema 

centraal om de groepsvorming te stimuleren. De leerlingen krijgen iedere week een theaterles van een 

theaterdocent en een les Capoeira van Braziliaanse meester in Capoeira. In deze gastlessen staan de thema’s 

centraal. Daarnaast besteden we in de klas aandacht aan het maken van regels en afspraken en leren we de 

leerlingen hoe ze moeten samenwerken of elkaar kunnen helpen. 

 

Ontmoetingsavond Basisschool EigenWijs  

 
Op donderdag 19 september 2019 staat de ontmoetingsavond gepland, waarin kinderen, ouders en leerkrachten 
elkaar kunnen ontmoeten en zicht krijgen op wat er in het schooljaar aan bod komt. De avond vindt plaats tussen 
17.30 uur en 19.00 uur. U bent in dit tijdsbestek vrij om in en uit te lopen. U hoeft dus ook niet de hele tijd aanwezig 
te zijn. Als u meerdere kinderen op school heeft, kunt u, als u voldoende informatie heeft gekregen, verder lopen 
naar een andere groep. Voor alle duidelijkheid: er is dus geen gezamenlijk start- en eindmoment.  
 
Uw eigen kind zal u op deze avond vertellen wat er in de klas te zien is en welke afspraken er gemaakt zijn in de 
groep. Ook komen de verschillende vakgebieden aan bod. De kinderen worden in de komende week toegerust om 
dit verhaal aan u te kunnen doen. Uiteraard zijn de leerkrachten op deze avond aanwezig om verdere vragen te 
beantwoorden.  
 
In de centrale hal staat koffie en thee voor u klaar en zullen onze partners zich presenteren. Mocht u meer 
informatie hierover willen, kunt u op deze avond bij hen terecht.  
 
Wij hopen u allen, met uw kind(eren) te ontmoeten op 19 september a.s.! 
  

 
Kinderpostzegels 
 
 
Op woensdag 25 september nemen kinderen de enveloppen voor de Kinderpostzegels mee naar huis. Kinderen 
mogen dan langs de deuren of vragen familie om te bestellen. Als voorbereiding krijgen de kinderen op 19 
september een brief mee naar huis en er kan alvast gekeken worden op www.kinderpostzegels.nl.   
 



 

   
 

Op woensdag 2 oktober moeten de bestellijsten weer ingeleverd worden. 

 
 
Week Tegen Pesten 
 
Komende week (23 t/m 27 september) is het de Week Tegen Pesten met het thema ‘Wees een held voor elkaar’. We 
besteden deze week extra aandacht aan het thema pesten. We werken hierbij in de groep aan positief gedrag en 
een fijne sfeer. 
 
 
 

Voortgezet onderwijs 
 
 
In de bijlage vindt u een overzicht van de open dagen en informatieavonden van verschillende voortgezet onderwijs 
scholen hier in de buurt. In groep 7 is het belangrijk dat leerlingen en ouders zich oriënteren op het 
vervolgonderwijs.  
 
 
 

Schoolfotograaf 
 
In de bijlage vindt u informatie over de schoolfotograaf die op dinsdag 1 oktober langs komt.  
 

 
Agenda 
 

 
19 september    Huiswerk inleveren 

19 september    Brief van de Kinderpostzegels mee naar huis 

19 september    Ontmoetingsavond 
20 september    Voorstelling ‘Vrij land’ in de Schalm 
23 t/m 27 september   Week tegen pesten 
 

Verjaardagen 

 
Sven     17 september 

Julie     17 september 

      
Wij wensen jullie een fijne verjaardag! 
 

 


