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Kinderboekenweek 
De start van de Kinderboekenweek was 
een succes. Samen dansten de kinderen 
op het lied Gi-Ga-Groen. Leuk dat er 
zoveel ouders waren om te kijken! Na het 
dansen zijn we met de hele school naar 
het speellokaal gegaan. De moeder van 
Rob en Emma en de vader van Jesse zijn 
boswachters en zij hebben over hun werk 
verteld. De kinderen hadden allemaal 
vragen bedacht: ‘Wat eet een 
boswachter’, ‘Hoe word je boswachter’, 
‘Welke dieren zie je in het bos’, etc. De 
boswachters hadden opgezette dieren en 
materieel meegenomen. De kinderen 
vonden het erg leuk. Volgende week 
dinsdag gaat groep 3 t/m 8 naar het 
werkgebied van de boswachters: het 
Bargerveen. 

Nieuwe meubels 
In de kerstvakantie wordt onze school 
voorzien van nieuwe meubels: de 
klaslokalen, de gang, de personeelskamer 
en de kantoren; alles wordt nieuw! Als 
team kunnen we hier al naar uitkijken: wat 
zal dit er mooi uit gaan zien. We zijn op dit 
moment aan het opruimen en komen daar 
ook verschillende zaken tegen die we niet 
meer gebruiken op school. Alle meubels 
en deze zaken mogen worden verkocht. 
Na de herfstvakantie zal er een middag 

zijn waarop u door de school kunt lopen 
en aan kunt geven of u iets wilt kopen. Bij 
meerdere belangstellenden zal dit via 
loting gaan. U kunt dan denken aan 
kasten, stoelen, tafels, bureaus, 
bureaustoelen, krukken, radio/cd-spelers, 
grote sporttassen, een laserprinter met 
cartridges, etc. U hoor van ons wanneer 
dit zal zijn. 
 

Bovenschools directeur 
Binnen Openbaar Onderwijs Emmen 
werkten wij met vier bovenschools 
directeuren. Onze bovenschools directeur 
Ria Hulshof is adviseur kwaliteit geworden 
binnen de stichting. Dat betekent voor ons 
dat wij verder gaan met bovenschools 
directeur Wichard Vorsteveld. 

 
Belangrijke data in oktober 
10 OC-vergadering 

 

11 Groep 3 t/m 8 naar Bargerveen 
Kinderboekenweek 
 

13 Groep 8 aspergeboerderij Sandur 
Kinderboekenweek 
 
Afsluiting Kinderboekenweek  
groep 1 t/m 4 
 
GMR-vergadering 

14 Afsluiting Kinderboekenweek  
groep 5 t/m 8 – voorleeswedstrijd 

17-21 Herfstvakantie 
 

24 Start thema Huis en thuis 
 

27 Bag2School 
 
Leerlingenraad 
 
GMR-vergadering onderwijstijd 
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Gi-ga-groen 
De komende twee weken werkt de 
voorschool aan het thema Gi-ga-groen.  
 
We gaan leuke activiteiten doen die te 
maken hebben met de natuur. Veel naar 
buiten en knutselen met bladeren! 
 

 
 

Nieuws van de BSO 
De kinderen van de BSO (buitenschoolse 
opvang) werken aan het thema film & tv!  
 
Activiteiten die we al hebben uitgevoerd 
zijn: 
 

- Popcornbak knutselen 
- Zelf popcorn maken van maïs  
- Bioscoopmiddag op de BSO met 

ranja & popcorn  
- Fotocamera knutselen 

 
 
 
 
 


