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JAARGANG 27,  NUMMER 5     16 oktober 2018 

      17  juli 2017 

Agenda 
17 oktober Schoolfotograaf 

22 t/m 26 okt. Herfstvakantie 

29 oktober Studiedag (Alle Leerlingen zijn vrij) 

19 november Groepsbespreking Rood (leerlingen vrij) 

20 november Groepsbespreking Blauw (leerlingen vrij) 

22 november Groepsbespreking Paars (leerlingen vrij) 

 

 

Pleinkanjers: 
 

Olifanten:  Dante, Petra 

Leeuwen: Faylin 

 

    

Schoolfotograaf 
Morgen 17 oktober zal de schoolfotograaf onze school weer 

bezoeken.  

We beginnen direct om 8.30 uur met foto’s 

van de broertjes en zusjes die op de 

Trapeze zitten. Daarna om ca. 9.00 uur 

volgen de individuele en groepsfoto’s. 

Vanaf 14.15 uur wordt gestart met het 

maken van de broertjes en zusjes foto’s 

van de broertjes en zusjes die niet bij ons 

op school zitten. 

We hopen dat we aan het einde van de dag 

iedereen, lachend op de foto hebben.  

 

 

Piepjes Test (Shuttle run) 
In week 41 hebben de kinderen van de midden- en 

bovenbouw de piepjestest (shuttle runtest) gelopen.  

Wat waren er weer prachtige lopers bij,  

Hieronder de uitslag: 

De Olifanten van juf Judith: Maybritt, Dante en Dion, ze liepen 

voor de 1e keer en zaten gelijk al op een hoge score van 6.1, 

6.2 en 6.6! 

De Tijgers van juf Kirsten en meester Jan: Gwen liep 6.5, 

Damion 7.9 en Levi 8.1! 

De Leeuwen van meester Menno: Yasmine liep 8.5 en Tim 9.2! 

Groep Groen van juf Kelly: Levi 9.4 en Rein 10.3!! 

Groep Oranje van juf Marielle: Jayden 6.5 en Lisanne 6.9! 

Groep Geel van juf Debby: Luuk 8.2 en Max 8.4! 

Groep Paars van meester Arjen: Rinny 7.6 en Rick vd N 8.3! 

Groep Blauw van juf Gabrielle: Lukas 10.8 en Tim 10.9!! 

Groep Rood van juf Elin: Rebecca en Joeri 10.0, Lorenzo 10.7 

en Naigel 11.10!! 

 

 

 
 

Kinderboekenweek 
Afgelopen vrijdag was in de  gymzaal de afsluiting van de 

Kinderboekenweek.  

De winnaars van de voorleeswedstrijd kregen een prijsje 

aangeboden, en lieten ook hier een goed optreden zien. 

Proficiat!! 

 

De middag werd feestelijk afgesloten met het lied van de 

Kinderboekenweek. 

 

 
 

Studiedag 
Direct na de herfstvakantie op maandag 29 oktober 

hebben de leerkrachten een ”Salomo” studiedag. 

Alle leerlingen zijn dan vrij! 

Op dinsdag 30 oktober hopen we iedereen weer te zien. 
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