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Dinsdag 31 oktober:  Halloween 

Dit van oorsprong Keltische feest is vanuit Amerika overgewaaid naar Nederland.  Heksen, 

zwarte katten, vleermuizen en ander gespuis speelt hierin een belangrijke rol. Kinderen 

mogen die avond verkleed langs de deuren om snoepgoed op te halen.  

Vraag wel even of je vader of moeder meegaat. Misschien wil je 

moeder zich wel als heks verkleden! Dat wordt griezelen maar 

vooral lachen en snoepen! 

Herfstvakantie 
Op maandag 16 oktober begint de herfstvakantie. Deze duurt tot 

vrijdag 20 oktober. Op maandag 23 oktober gaan we weer naar 

school. 

Vrijdagochtend 13 oktober  tussen 9.00-11.30 uur is er weer een oudercontact koffie-

ochtend! Alle ouders/verzorgers zijn uitgenodigd om, onder het genot van 

een kopje koffie en iets lekkers, kennis te maken met elkaar en ervaringen 

uit te wisselen.  

Mis het niet!  

Donderdag 5 oktober  staken wij. De school is dan gesloten. 



SO 

VSO 

Woensdag 25 oktober—vrijdag 27 oktober 

Kamp so 

We gaan naar ons vertrouwde kamphuis De Willy-

Hoeve in Bergeijk voor een paar heerlijke dagen in 

de natuur. Bos, speeltuintje, heide, wandelpaadjes, 

voetbalveld, kortom alles is aanwezig om er een 

paar fantastische dagen van te maken.  Het thema 

van dit jaar is  “We gaan op reis”. Let op: voor de 

kinderen die op kamp gaan, rijdt de taxi niet op 

vrijdag. U moet die dag uw kind zelf van school op-

halen. De tijd geven wij nog aan u door.  

 

Dinsdag 31 oktober 

We zwaaien oktober uit en begroeten de maand november.  De 

Pino’s zijn aan de beurt om daar een feestelijk tintje aan te geven.  

Vrijdag 6 oktober worden de certifi-

caten weer uitgereikt. 

Project Wecycle 

Momenteel zijn we in Bruggroep A en D, Eindgroep AB en de IB groep bezig met dit project. Het doel is leerlingen te leren dat klei-

ne elektronische apparaten niet zomaar in de prullenbak mogen worden gegooid maar ingeleverd moeten worden, om gerecycled 

te worden tot nieuwe producten. Als school zamelen we deze apparaten in. Als we er 75 hebben krijgen we een 

prijs! Alle elektronische apparaten die in een boodschappentas passen, mogen worden ingeleverd. Leerlingen van 

de deelnemende groepen krijgen ook een "Jekko" mee naar huis om batterijen, lampen en kleine apparaten in te 

zamelen.  

In de kampweek hebben de Fozzies, Kermits, Dikkie Diks en Elmo een 

“thuis-kamp-week”. We gaan op 24 oktober naar de 

dierentuin, 26 oktober hebben we een “speeldag” en 

27 oktober gaan we lunchen op school en sluiten af 

met een disco! 

Noteer vast in uw agenda.  

16-11 studiedag 

Thema van Kermits en Fozzies tot 6 oktober: Herfst. 

Vanaf 9 oktober is het thema: Dieren. 

Op 12 oktober heeft bruggroep CD, D, Middengroep B en CD 

activiteit  “Mijn lijf”. 


