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Daltonlocatie
20 september 2018

24 September Daltoninloop groepen 1-2A, 3, 4, 5 en 7
25 September Weerbaarheidslessen groepen 6,7 en 8
27 September Daltoninloop groepen 1-2A, 3, 4, 5 en 7
28 September Dag van de Westlandse Techniek, groep 7 en 8

1 Oktober Daltoninloop groepen 1-2B, 1-2C, 5-6, 6 en 8
3 Oktober Start Kinderboekenweek
4 Oktober  Daltoninloop groepen 1-2B, 1-2C, 5-6, 6 en 8

Weerbaarheidslessen groepen 5 en 5-6
5 Oktober Dag van de Leerkracht
10 Oktober Weerbaarheidsles groep 6
12 Oktober Boekenmarkt 14.30 uur – 15.15 uur



Dalton-inloopmomenten

In alle groepen bent u als ouders/verzorgers van harte welkom op de Daltoninloop. De Daltoninloop is bedoeld om mee te 
kijken naar de taken van uw kind, maar dit jaar zult u ook instructiemomenten kunnen bijwonen. Iedere groep heeft twee 
inloopmomenten in vier verschillende weken door het jaar heen. Alle data vindt u in de locatiegids.
Hieronder leest u de inloopmomenten voor september/oktober 2018;

24 en 27 september Groepen 1-2A, 3, 4, 5 en 7

1 en 4 oktober Groepen 1-2B, 1-2C, 5-6, 6 en 8

Boekenmarkt Kinderboekenweek:
Op woensdag 3 oktober start de landelijke Kinderboekenweek. Wij sluiten deze week af op vrijdag 12 oktober met een 
boekenmarkt.
Van 14.30 – 15.15 uur zal Readshop Naaldwijk in onze Samenwerkhal kinderboeken verkopen. Een percentage van de 
opbrengst is voor de school. Hiervoor zullen wij onze eigen schoolbibliotheek weer met leuke boeken kunnen 
uitbreiden. Zet u vrijdag 12 oktober dus in uw agenda! 

Vacature ouderraad

Onze ouderraad ondersteunt het team het gehele jaar door bij het organiseren van diverse activiteiten. Deze 
enthousiaste oudergroep komt ongeveer 5x per jaar bij elkaar. Er is op dit moment ruimte voor nieuwe ouders om in de 
ouderraad te komen. Heeft u interesse om ook in de ouderraad te gaan? 
Dan kunt u zich melden bij de voorzitter van de Ouderraad, Sonja Nederpel (moeder van Scarlett en Francis) of bij de 
locatieleider, René Kops.



20 weken GRATIS fruit voor de kinderen!

Op dinsdag hebben wij Gruitdag. Wij vinden het belangrijk om het eten van gezonde voeding bij de 

kinderen aan te moedigen. 

Wij zijn blij u te kunnen melden dat wij dit schooljaar mogen meedoen aan het EU-Schoolfruitprogramma. 

Hierdoor ontvangen wij gedurende 20 weken, voor 3 dagen per week, gratis groente en fruit voor alle 

leerlingen. Geweldig. Natuurlijk betekent dit niet dat kinderen geen koekje mee naar school mogen nemen, 

maar het zal niet nodig zijn. We zullen u later nog informeren op week drie dagen in de week wij het gratis 

schoolfruit zullen ontvangen en uitdelen. 

De fruit- en groenteleveringen starten in de week van 12 november 2018 en lopen t/m de week van 19 april 

2019.



Meesters- en juffenfeest op Dag van de Leraar

De afgelopen jaren hebben wij de verjaardagen van de meester en juffen gevierd aan het einde 
van het jaar. Dit jaar laten we dit samen vallen met de jaarlijkse Dag van de Leraar. We zullen op 
deze dag diverse spelactiviteiten hebben om de verjaardag van de juf/meester te vieren.

Even voorstellen…

Mijn naam is Eliza Looijen en ik ben 18 jaar. 
Ik ben een tweedejaars student van de opleiding onderwijsassistent op het MBO Westland. 
Het komende half jaar zal ik stage lopen bij de groepen 1/2. Ik heb hier ontzettend veel zin in!

Kinderpostzegels 
Op woensdagmiddag 26 september gaan de kinderen van groep 7 en 8 weer Kinderpostzegels 
verkopen.
De actie start om 12.00 uur. Daarom mogen de kinderen vangroep 7 en 8 op deze woensdag dus 
een kwartiertje eerder uit school. Ook bij u komen ze langs. Wilt u ze niet vergeten? Tal van 
goede doelen worden door uw bijdrage gesteund. Alvast bedankt! 


