
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief nummer 1 

 

 

De Kinderboekenweek met als thema: Gi-ga-groen heeft veel 

opgeleverd!  
Het thema van de Kinderboeken week was dit jaar: Gi-ga-groen! Een super leuk thema waarmee we goed 

uit de voeten konden. Er is veel gelezen, geknutseld en natuurlijk ook voorgelezen!

 

 

 
Beste ouders, 
 
In deze nieuwsbrief kunt u alles lezen over wat er zich in de afgelopen periode op school 
heeft afgespeeld en wat er in de komende periode gepland staat.     
 
Veel leesplezier!       
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De patio is af en klaar voor gebruik!

Deze week  is het werk aan de patio afgerond. Er is een tafel geplaatst en helemaal achterin zijn 

boomstammetjes geplaatst waar je heerlijk in het zonnetje kunt zitten luisterend naar een verhaal.                 

Nu nog het mooie weer      ! 

Bouwlezen opgestart!

 
Het bouwlezen (een digitaal programma, waarmee we leerlingen helpen bij het lezen) is opgestart.  

 

 

 



 

  

Juffrouw Dimara gaat leerlingen begeleiden

 
Juffrouw Dimara gaat op verschillende dagen en tijden groepjes leerlingen begeleiden.                                    

Dimara is de leerkracht van groep acht op de maandag en dinsdag.                                                                                        

Op de andere dagen valt ze in, maar gaat ze ook groepjes leerlingen begeleiden.                                                 

Veel plezier en succes!   

De school is klaar voor Halloween. Een gezellige en griezelige sfeer!  

                                                                           
Een groot compliment voor de versiercommissie. De school ziet er prachtig uit! 

 



 

  

Bag2school bezoekt 2 november ‘t Schrijverke! 

 
Op 2 november komt Bag2school weer naar 't Schrijverke om zakken met kleding, knuffels, dekens of 

kussens op te halen. 

De zakken mogen vanaf 31 oktober tot en met 2 november tussen 8.30 uur en 09:00 uur in de aula gezet 

worden in een goed afgesloten zak. 

Vraag ook gerust je familie, buren of vrienden om mee te helpen want van het geld dat ingezameld wordt 

gaat de ouderraad ook dit jaar weer te gekke activiteiten organiseren! 

Bij voorbaat dank! 

Namens de ouderraad,  Lindsey Dekkers. 

Skateclinic(skeeleren) uitgesteld naar voorjaar/zomer 
Vandaag zouden de leerlingen een skateclinic krijgen. Dit ging niet door.                                                                     

Bij nadere inspectie van de gymzaalvloer zou deze schade kunnen oplopen. Het is een nieuwe vloer.                                                                            

Dit nieuws was natuurlijk voor nu een teleurstelling, maar straks in het voorjaar als het lekker weer is, zal 

de vreugde des te groter zijn. Er zullen meerdere data worden gepland. Wat in het vat zit, verzuurt niet!   

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Het Kidsteam is voor de eerste keer bij elkaar gekomen

                                                 
Het Kidsteam is als volgt samengesteld: 

Groep 5: Sam van Griensven en Norah Verduyn                                                                                                           

Groep 6: Lucenzo Martina en Santi Velthuizen                                                                                                                 

Groep 7: Stijn Geerts en Evi Suppers                                                                                                                                  

Groep 8: Lieve Zonnenberg en Joep Schaap  

We hebben na een kort voorstelrondje gesproken over: 

- De samenstelling van ’t Kidsteam. Dit jaar vanaf groep 5 i.v.m. het voeren van gesprekken en het 

kunnen vertegenwoordigen van je groep.  

- Van Kidsteam naar leerlingenraad. Uitleg van de beide begrippen en bespreken van de voorkeur.  

Dit zal ook in de groepen worden besproken. ‘t Kidsteam spreekt de voorkeur uit voor 

leerlingenraad.  

- De start in de klassen. Hoe was de start? Hoe is de sfeer?  

De groepen zijn goed gestart. Fijn dat er geen combinatieklassen zijn. Fijn om ’s ochtends rustig 

voor jezelf te beginnen. Het is gezellig in de groepen. Er wordt soms nog te vaak gewaarschuwd.   

- Wat moet er vanuit de groepen op de agenda komen? Dit wordt eerst in de groepen besproken 

en komt daarna terug in de eerst volgende vergadering.   

  

 



 

  

Vrijdag 21 oktober (volgende week) zijn de leerlingen om 12.30 uur uit!  
De vakantie begint volgende week vrijdag om 12.30 uur. Houd hier rekening mee! 

Fijn weekend en alvast een goede vakantie gewenst! 

 

Met vriendelijke groet,  

Jeroen van Erp  

Directeur Den Omgang                                   Directeur ‘t Schrijverke  

Bossestraat 8B 5374 HT Schaijk                     Wasenbergstraat 12 5373 CH Herpen  

T:0486-461283 I M:0627245724                    T: 0486-411828 I M:0627245724 

E: dir.denomgang@optimusonderwijs.nl     E: dir.schrijverke@optimusonderwijs.nl 
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