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Kinderboekenweek 
Op woensdag 6 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema is ‘Worden wat je 
wilt’. 
Bij de kleuters zijn we begonnen met het thema Beroepen: worden wat je wil. De 
meeste kleuters weten het al zeker. Zij worden later: dokter, prinses, superheld, 
politieagent, zwembadmeester, enz. En hoe leuk is het dan, dat er 
mensen op school langskomen om iets te vertellen over hun beroep.   
 

Bart, de vader van Ben en Mijs, wilde ons graag iets komen vertellen over zijn beroep: 
politieagent. Hij kwam in uniform en met een politieauto op school. Vooraf hadden we al een heleboel 
vragen bedacht, en Bart heeft ze allemaal beantwoord.   
Natuurlijk mochten de kinderen de politieauto bekijken, en hebben sommigen zelfs een kogelvrijvest 
aan gehad, enorm stoer! Bart heeft de kinderen na afloop ontzettend verwend met een hulpagent pet, 
een kleurboek met potloden en een pen/zaklampje. De kleuters 
hebben enorm genoten en veel geleerd van dit bezoek!!  
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Ouderinformatieavond 
Op dinsdag 21 september is de ouderinformatieavond. Het mag gelukkig weer fysiek in school. 
Vanwege de 1,5 meter afstand mag er per leerling 1 ouder komen. 
 
Er zijn twee rondes:  
1e ronde: 19.15-20.00 uur  
2e ronde: 20.05-20.50 uur.  
 
U kunt zich inschrijven via het prikbord van het Ouderportaal. Op het prikbord kunt u een berichtje 
achterlaten welke ronde uw voorkeur heeft. De leerkracht houdt dit bij in het algemene stukje op het 
Prikbord. U kunt dus ook zien, als de leerkracht alle voorkeuren heeft bijgewerkt, in welke ronde u 
bent ingedeeld.  
We hopen u allen te zien op dinsdagavond 21 september! Er hebben zich nog maar weinig ouders 
aangemeld! 
 

Gym op de woensdag 
Er zijn helaas te weinig vakgymdocenten die de gymlessen kunnen verzorgen voor ons op de 
woensdag. De afgelopen woensdagen heeft meester Danny de gymlessen gegeven, maar meester 
Danny begint met een opleiding en kan daardoor deze lessen niet meer geven.  
Rond half november komt er een nieuwe gymdocent de lessen geven. Tot die tijd hebben we een 
andere oplossing bedacht, zodat de groepen 3 t/m 8 wel twee keer in de week gymles krijgen. 
Vanaf woensdag 22 september gaat meester Jeffrey de gymlessen geven. We hebben te weinig 
leerkrachten die zelf gym mogen geven, vandaar dat we ervoor hebben gekozen om alle gymlessen 
door meester Jeffrey te laten verzorgen. Juf José neemt deze woensdagen de groep van meester 
Jeffrey over. Juf José staat op maandag en dinsdag voor groep 4A. Vanaf 17 november start de 
nieuwe gymleerkracht. 
 

Even voorstellen…Ruben Braad 
Mijn naam is Ruben Braad en ik kom aankomend halfjaar stage lopen 
op jullie leuke school. Dit ga ik doen bij de groep 8 van meester 
Aldert. Afgelopen dinsdag heb ik al een dag mogen meelopen en heb 
ik de kans gekregen om kennis te maken met de school en met de 
leerlingen. Ik voelde mij gelijk welkom en kan daarom ook 
terugkijken op een geslaagde eerste dag. Nu wou ik mij via dit 
bericht ook nog even aan jullie voorstellen. 
 
Ik ben 22 jaar en ben dit jaar begonnen aan mijn tweede jaar van de 
PABO aan de Hanzehogeschool in Groningen, waar ik sinds vorig 
jaar ook woon. Oorspronkelijk kom ik uit Oldemarkt, een klein dorpje 
in de kop van Overijssel. Hiervoor heb ik ook nog de opleiding 

Onderwijs Assistent afgerond op het Drenthe College in Meppel. 
Zelf ben ik een groot voetbalfan en vooral een Feyenoordfan (helaas geen Groningen). Mijn grote 
doel is dan ook om dit halfjaar een aantal leerlingen over te halen om Feyenoordfan te worden. 
Andere hobby’s van mij zijn muziek, films en lezen. 
 
Dit halfjaar ben ik elke maandag en dinsdag bij jullie op school te vinden. Mijn deur staat altijd open 
en ik sta altijd klaar om jullie vragen te beantwoorden. Het zou mij leuk lijken om jullie dit komende 
halfjaar nog persoonlijk te ontmoeten, maar voor nu hoop ik dat jullie een beetje een beeld van mij 
hebben gekregen. 
Ik heb er in ieder geval heel veel zin in en ik ga mijn best doen om er een mooi half jaar van te maken! 

 

Schoolfotograaf 
Op woensdag 29 en donderdag 30 september komt de schoolfotograaf op 
school. 
Op woensdag worden alle individuele foto’s gemaakt en de groepsfoto’s.  
Op donderdag worden de foto’s gemaakt met broertjes en zusjes. Dit geldt 
alleen voor de broertjes en zusjes die op school zitten. 
De fotograaf werkt dit schooljaar met een zwarte achtergrond. Dan kunt u 
hier eventueel rekening mee houden wat betreft de keuze van de kleding.  

 
 



   
 

   
 

Oproep ouders die willen helpen met het opsporen van luizen 
Wij zijn dringend op zoek naar ouders die het Luizenopsporingsteam willen komen versterken.  
Elke maandag na de vakantie worden alle kinderen gecontroleerd. U kunt zich aanmelden via 
jla@marenland.org 
 
We hebben inmiddels één aanmelding gekregen, maar hebben eigenlijk nog wel twee of drie ouders 
nodig. Hoe meer ouders, des te sneller zijn alle leerlingen gecontroleerd. De volgende controle is op 
25 oktober, de maandag na de herfstvakantie. 
 

Sportmix 
De 'Sportmix' is weer gestart! Vanaf dit schooljaar vindt deze plaats op de maandagmiddag in plaats 
van op de woensdagmiddag. 
14.30-15.15 uur : groep 3,4 en 5 
15.15-16.00 uur: groep 6,7 en 8 
In de bijlage de poster van sportmix met daarop het rooster. 
  

World clean-up day 
Op  "world clean-up day" (zaterdag 18 sept a.s.!)  organiseert het Groninger Museum i.s.m. IVAK en 
Sea-ports een workshop voor kinderen. 
Onder leiding van Bert Schoeren, wiens werk ook op de expositie te zien is, gaan ze hun eigen wind-
object van afval maken! Geschikt voor kinderen vanaf groep 4. 
Zie de flyer, in de bijlage, voor meer informatie. 
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