
 

 

 

 

  

Nieuwsbrief oktober 2017 
 

Kinderboekenweek 2017 

Het thema van de Kinderboekenweek 2017 is ‘Griezelen’  

 

De Kinderboekenweek vindt plaats van 4 t/m 15 oktober 2017.  

  

Op school besteden we in de Kinderboekenweek aandacht aan 

het thema. Daarnaast starten we met de voorleeswedstrijd in 

de groepen 4 t/m 8. 
 

 

 

 

 

 

 

Voorleeswedstrijd 

We houden in de periode van 4 oktober t/m 16 oktober in de groepen 4 t/m 8 een 

voorleeswedstrijd.  

De winnaars van de groepen 4 en 5 mogen voorlezen in de kleutergroepen.  

Vrijdag 10 november wordt door de winnaars uit groep 6, 7 en 8 gestreden om de titel 

‘voorleeskampioen van de Martinus’. De winnaar mag meedoen aan het kampioenschap 

van Losser.  

 

 

Staking 5 oktober 

Op donderdag 5 oktober is onze school gesloten i.v.m. de onderwijs staking. Het 

overgrote deel van het personeel heeft aangegeven te gaan staken en daarom heeft het 

bestuur dit besluit genomen. Op deze dag zal het schoolgebouw gesloten zijn en zal er 

ook geen personeel aanwezig zijn.  

 

 

Fietscontrole 10 oktober 

De jaarlijkse fietscontrole (groep 3 t/m 8) is op dinsdag 10 oktober a.s.  

Wilt u eraan denken dat uw kind(eren) deze dag op de fiets naar school gaan? 

 

 

Actie Schoolnaamfeest 

Op donderdag 9 november zal er om 16.45 uur een sponsorloop zijn, waaraan we met 

alle leerlingen willen deelnemen. De opbrengst van de actie zal dit schooljaar gebruikt 

worden voor de inrichting van het schoolplein. 

In de komende weken zullen de kinderen de informatie over de actie ontvangen.  

 

 
 

 



 

Informatieavond groep 8 

Op maandag 6 november wordt er door het Twents Carmel College een informatieavond  

georganiseerd voor de ouders van de leerlingen van groep 8. De informatieavond is op 

onze school van 19.30 uur tot ongeveer 21.00 uur.  

 

 

Culturele voorstellingen en projecten 

 

Illustrator in groep 4 

Op dinsdag 3 oktober maken de kinderen van groep 4, in het kader van de 

Kinderboekenweek, kennis met de illustrator Paula Gerritsen.  

  

Auteur in groep 7 

Auteur Anke Kranendonk komt, in het kader van de Kinderboekenweek, op dinsdag 10 

oktober op bezoek in groep 7.  

 

Kabouterpad groep 1 en 2 

In de komende weken gaan de leerlingen van de groepen 1 en 2 naar het landgoed 

Snippert om het Kabouterpad te bezoeken. Op maandag 16 oktober gaan de leerlingen 

van groep 2, op dinsdag 17 oktober gaan de leerlingen van groep 1. 

 

Orkest van dichtbij, groep 7 en 8 

Op dinsdag 31 oktober gaan de leerlingen van groep 7 en 8 naar het muziekcentrum in 

Enschede voor het project ‘Orkest van dichtbij’. Ze mogen een kijkje nemen achter de 

schermen, het orkest van dichtbij ervaren en zelf instrumenten bespelen. 

 

Schoolschaatsen groep 6 en 7 

Om het schaatsen van de schooljeugd te bevorderen gaan de leerlingen van de groepen 

6 en 7 deelnemen aan een viertal schaatslessen. Data waarop de leerlingen van de 

groepen 6 en 7 gaan schaatsen: dinsdag 31 oktober, dinsdag 7, 14 en 21 november.  

Bij de schaatslessen zijn de kinderen verplicht een muts en handschoenen te dragen. 

 

 

Afscheid met ballonnen 

 

Als start van de dag van mijn afscheid lieten alle kinderen een witte of 

blauwe ballon op. Blijft altijd een aantrekkelijk schouwspel. De 

ballonnen vlogen richting Duitsland. Aan de ballon hing een kaartje 

waarop mijn adres stond als retouradres.  

Er zijn in totaal 18 reacties binnengekomen. Allen vanuit Duitsland. 

Hemelsbreed gemeten: De ballon van: Lauren in Metelen 19 km.; 

Philippa in Altenberge 40 km.; Ilone en Esther in Telgte 62 km.; Yaron en Linn J. in 

Warendorf 76km.; Barry in Herzebrock-Darholz 95 km.; Sebas in Rheda-Wiedenbruck 

100 km.; Mart, Bram in Gutersloh 103 km.; Stan in Rietberg 110 km.; Naut in Verl 112 

km.; Teun, Esmee, Boes in Hovelhof 123 km.; Finn in Bad Lippsprinje 135km.; en de 

grootste afstand heeft de ballon van Liam afgelegd. Deze kwam in Göttingen 215 km. 

terecht. De reacties waren erg leuk en positief.  

 

Ouders, kinderen, o.r.  en collega’s hartelijk dank voor 

deze prachtige afscheidsdag.  

 

Gabriëlle Bolscher 

 

 

 

 



 

Data en kalender oktober en november 

 

Maandag 2 oktober: 

Opening Kinderboekenweek 

 

Dinsdag 3 oktober: 

Bezoek illustrator Paula Gerritsen in groep 4 

 

Donderdag 5 oktober: 

Onderwijs staking, school gesloten 

 

Dinsdag 10 oktober: 

Fietscontrole groep 3 t/m 8 

Bezoek auteur Fred Diks in groep 7 

 

Woensdag 11 oktober: 

Oud Papier 

 

Maandag 16 oktober: 

Kabouterpad voor groep 2 

 

Dinsdag 17 oktober: 

Kabouterpad voor groep 1 

Vergadering GMR om 20.00 uur 

 

Maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober 

Herfstvakantie 

 

Dinsdag 31 oktober: 

Schoolschaatsen voor groep 6 en 7 

Orkest van dichtbij voor groep 7 en 8 

 

Woensdag 1 november 

Groep 7 en 8 tot 14.30 uur naar school 

 

Maandag 6 november 

Voorstelling Dansparels voor groep 5 en 6 

Informatieavond Carmel voor de ouders van groep 8 om 19.30 uur 

 

Dinsdag 7 november 

Schoolschaatsen voor groep 6 en 7 

Vergadering OR om 20.00 uur 

 

Woensdag 8 november 

Oud Papier 

 

Donderdag 9 november 

Schoolnaamfeest 

 

Vrijdag 10 november 

Groep 2 t/m 4 vrij 

Voorleeswedstrijd De Martinus 

 

Maandag 13 november 

10-minutengesprekken 

 



 

Maandag 13 november 

‘Duik er eens in’ voor groep 5 en 6 

 

Dinsdag 14 november 

Schoolschaatsen voor groep 6 en 7 

10-minutengesprekken 

 

Maandag 20 november  

Vergadering MR om 19.00 uur 

 

Dinsdag 21 november 

Schoolschaatsen voor groep 6 en 7 

 

Dinsdag 28 november 

Schoolschaatsen voor groep 6 en 7 

Vergadering GMR om 20.00 uur 

 

 

 


