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Tuinwerkgroep zoekt nog mensen 
Heb je groene vingers of vind je het gewoon leuk om buiten bezig te zijn, meld je dan 
aan bij de tuinwerkgroep. Als het nodig is, wordt er vanuit juf Marieke een seintje gege-
ven om het onkruid weer te wieden of het gras te maaien om de school heen. Vele han-
den maken licht werk! Aanmelden kan via Marieke.kersten@kansenkleur.nl  
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Belangrijke data  

Di. 13/09 Informatieavonden groep 
 1/2/3, 4/5 en 6/7/8 

Do. 15/09 Groep 6/7/8 naar Mozaïek, 
 voorstelling: “Ik ben ik”. 

Ma. 19/09 Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij 

Di. 20/09 groep 1/2/3 voorstelling Hernen 

 

 

Informatieavond  
Dinsdag 13 september staan de informatieavonden per klas gepland. We vinden het fijn 
als ieder gezin vertegenwoordigd is. Indien u verhinderd bent, stellen we het op prijs als 
u zich afmeldt bij de leerkracht van uw kind(eren). Tot dinsdag! 

Groep 1/2/3  18.30 uur tot 19.15 uur 
Groep  4/5 19.15 uur tot 20.00 uur 
Groep 6/7/8 20.00 uur tot 20.45 uur 

Team luizenkammen 
Het is gelukt om een team luizenouders bij elkaar te krijgen.  
Eline (moeder Daan), Susan (moeder Tess) en Annemiek (moeder Lieke, Emma en  
Sanne) gaan maandag na de herfstvakantie de kinderen controleren op luizen. Alvast 
heel veel dank! 
Voortaan worden alle kinderen iedere maandag na iedere vakantie gecontroleerd op 
luizen. Het is fijn als de kinderen deze dag geen gel in de haren hebben en niet te  
ingewikkelde kapsels dragen.  

Het ik-doel van de komende twee weken 
Ook dit jaar gaan de leerlingen weer oefenen met de daltonkernwaarden. Iedere twee 
weken oefenen we in de klassen met een ik-doel. De leerling scoort zichzelf in die twee 
weken en oefent zo om de vaardigheid onder de knie te krijgen. 
De komende twee weken gaan we ons focussen op het aangeven van onze grens en 
elkaar feedback geven. Op tijd 'stop hou op' zeggen en daar ook naar luisteren en  
handelen. 
 

Vervoer groep 1/2/3 
Voor de voorstelling van 20 september in Hernen zijn wij nog op zoek naar één of 
twee rijouders. Ouders mogen bij de voorstelling aanwezig zijn. Als het een probleem 
is dat broertjes/ zusjes geen opvang kunnen krijgen, mogen zij er ook bij aanwezig 
zijn, mits zij de voorstelling van 45 minuten niet storen. 
Geef in de aanmelding a.u.b. even aan hoeveel kinderen er in de auto vervoerd  
kunnen worden. 
Vertrektijd 11:50 uur, einde voorstelling 13:00 uur. Aanmelden kan bij juf Marieke of 
juf Mandy. 
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Heeft u leuke tips of ideeën voor ‘t Wijzertje, mail dit dan naar danielle.verhoeven@kansenkleur.nl 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Infoavond en aanmelding Apostelen 2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


