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We hebben nog een week voor het 

schoolproject ‘Natuur om ons heen / 
Werelddieren’. Vol enthousiasme wordt 
er gewerkt aan de afronding van de 

werkstukken en opdrachtkaarten. Vrij-
dag 14 oktober houden we een Inloop 

van 8.20 – 9.00 uur, waarin u kunt ko-
men kijken wat de kinderen hebben ge-
maakt en waarbij zij vertellen wat  ze 

hebben gedaan. We hopen dat u ons 
enthousiasme zult delen. 

 

 
 
 

 
 

. 

   

  De komende periode 

Agenda   
Maandag 10 oktober • Schoolarts gr4 en gr7 

Dinsdag 11 oktober • Schoolfotograaf 

Woensdag 12 oktober •  

Donderdag 13 oktober •  

Vrijdag 14 oktober • Inloopochtend Afronding Schoolproject 
   

Zaterdag 
   t/m 

Zondag 

15 oktober 
 

23 oktober 

 
• HERFSTVAKANTIE 

Maandag 10 oktober:                    

          Schoolarts groep 4 en groep 7 

Ouders van de 
kinderen van 
groep 4 en 7 heb-

ben een uitnodi-
ging gehad voor 

het onderzoek 
door de school-
artsassistente. 

Vergeet u de brief niet in te leveren als 
daarom werd gevraagd? 

 

Dinsdag 11 oktober:  

                                Schoolfotograaf 

Dinsdagmorgen komt Rieneke, de 
Sgoolfotograaf, op school voor pasfoto’s 
en groepsfoto’s.  

Als u uw kind op de foto wilt met een 
broertje of zusje die niet op school zit, 

dient een afspraak via de link in het par-
roberichtje te worden gemaakt (u kunt 
ook HIER klikken). 

Broertjes en zusjes die op school zitten, 
gaan automatisch met elkaar op de foto. 

Verderop in deze Ruimtepost meer infor-
matie van de Sgoolfotograaf. 

 

Vrijdag 14 oktober: Inloopochtend 

Afronding Schoolproject  

Vrijdagmorgen kunt u van 8.20 – 9.00 
uur in school komen kijken naar de re-
sultaten van het project ‘Natuur om ons 

heen / Werelddieren’. 
De afgelopen weken is er hard gewerkt 

aan dit eerste 
thema van de me-
thode 4xWijzer. 

Kinderen en leer-
krachten waren 

enthousiast en 
willen dat enthou-
siasme graag met 

u delen.  
. 

https://forms.gle/21cn2bz3G1jfYrRn6
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Nieuws van het Team 
Juf Lianke, stagiaire in groep 3-4, stelt zich aan u voor: 

Met mijn koffer in mijn hand, ben ik in groep 

3/4 beland. Mijn naam is Lianka en ik zit nu 

in mijn tweede jaar op de Ipabo in Alkmaar. 

Als ik niet op school ben sta ik op de 

atletiekbaan waar ik zelf train en training  

geef. Verder hou ik ervan om te lezen. Over 

een half jaar gaat mijn reis door naar een 

 andere groep. 
 

 
 
 

Wat nog komen gaat 
Dinsdag 11 oktober: Schoolfotograaf 

Dinsdag komt de Schoolfotograaf op school. Hier de laatste informatie: 
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Extra aandacht voor 
Ontruimingsoefening                                           Bereikbaarheidsformulier 

 

Toestemming privacy 
In Parro kunt u uw privacy-voorkeuren opgeven: gebruik van foto’s van uw kind op 
website, folders, Facebook enz.  

We gaan er vanuit dat de informatie op Parro actueel is en dat u eventuele wijzigingen 
in uw voorkeur in Parro wijzigt en daarna bij ons aangeeft.  

 

Nieuws van buiten de school 
Nieuwsbrief Jeugdgezondheidszorg 

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Hollands-Noorden heeft een nieuwsbrief 
rondgestuurd waarin ze zichzelf voorstelt. Hier de opening van die nieuwsbrief: 

Jeugdgezondheidszorg. Zorg op maat voor jeugdigen tot 18 jaar en hun ou-

ders! De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Hollands Noorden staat 

klaar voor alle jeugdigen van 0 tot 18 jaar en hun ouder(s)/verzorger(s) in 

heel Noord-Holland-Noord. Via deze weg willen wij ons graag voorstellen 

en laten weten wat we voor de kinderen in de basisschoolleeftijd en hun ou-

ders/verzorgers kunnen betekenen. 
 
Lees HIER de complete Nieuwsbrief. 
 

Jarigen               “Juf, ik ben geboren op mijn verjaardag” 

 

 
De komende weken zijn 

 13 oktober: Nyola (gr5) 
14 oktober: Saar (gr6) 

16 oktober: Naomi (gr3) 
17 oktober: Duncan (gr5) 

jarig. 
 

We wensen jullie  
een hele fijne verjaardag. 

 
 

 

 

Dinsdag 27 september stond de ontruimingsoe-

fening gepland. Het was die dag regenachtig en 
koud weer. Besloten is om de oefening uit te 
stellen tot 4 oktober. 

Binnen 2 minuten stond de hele school inclusief 
de medewerkers van Samen Iets Anders op de 

verzamelplek en was iedereen geteld.  

Een geslaagde oefening dus. 

Bijna alle bereikbaarheidsfor-
mulieren zijn ingevuld retour 

op school gekomen. 
We hopen voor de Herfstva-
kantie alle formulieren binnen 

te hebben.  
Dat lukt alleen met uw mede-

werking. 

http://skowfscholen.nl/site/truimteschip/wp-content/uploads/sites/34/2022/10/nieuwsbrief-JGZ-4-12-jarigen-Opmeer.pdf
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Uitsmijters 

4xWijzer: de kleuters zijn naar die-

rentui Blanckendael geweest. 

Dierendag startte in groep 3-4 met 

een polonaise omdat juf Tanja een 

prijs had gewonnen voor de klas bij 

het liedje van Ronnie Ruysdael. 

4xWijzer: groep 5-6 leerde wat 

grondstoffen zijn en deed daar een 

memorie over. 


