
  

 

                                         

    

Algemeen 
De kinderboekenweek was een groot succes ! De kinderen hebbben veel gelezen en veel plezier 
gehad. Samen met klasgenoten, ouders en leerkrachten; dit betekent dat we samen een rijke 
leeromgeving hebben aangeboden. Wij willen alle ouders dan ook bedanken voor de ondersteuning 
en het delen van hun kennis door over hun beroep te komen vertellen.  
Voor nu wensen wij iedereen een fijne vakantie ! 
We zien u graag op maandag de 25ste weer fit en gezond op school ! 
Jerry Djoegan 
 
Leerkrachten groepen 1 en 2 
Het is de bedoeling dat Jub Cobi in de week van 1 november (44) weer volledig voor de groep zal 
staan. Dat betekent dat Juf Ashley 2 dagen (maandag en dinsdag) voor groep 2 staat en twee dagen 
(donderdag en vrijdag) voor groep 1. Juf Annette zal haar eigen ondersteuningstaken weer oppakken 
in de midden- en bovenbouw.  
 
Batterij-inzameling 
Sinds enkele jaren staat er een ton voor de inzameling van batterijen in school. Door Corona (geen 
ouders in de school) is dit wellicht een beetje in de vergetelheid geraakt. Wilt u bij het wegdoen van 
oude batterijen aan ons denken? Dit levert de school weer een extraatje op! 
 
Oproep van de Stichting Avond4daagse 
De stichting Avondvierdaagse Appelscha is vastbesloten om volgend jaar weer een avondvierdaagse 
te organiseren. We kunnen dit echter niet alleen en vragen hulp! 
We zoeken nieuwe bestuursleden die ons willen komen versterken. We vergaderen 4 keer per jaar 
en hebben de taken verdeeld.  
Lijkt het je leuk om ons te helpen? Meld jezelf dan bij ons aan. We willen graag de binding met de 
scholen behouden voor het indelen van de groepen en het zorgen voor groepsleiders. Daarnaast 
zoeken we bij voorkeur ook een penningmeester.  
Zonder bestuur en vrijwilligers zal de organisatie steeds lastiger worden. Twijfel niet en kom ons 
versterken!! 
U kunt contact opnemen met Alice Start telefoonnummer 06 12092741.  
 
Met vriendelijke groet,  
Stichting Avond4daagse Appelscha 
 
Schoolfruit 
Wij zijn nog op zoek naar 1 of 2 ouders om af en toe fruit te snijden. Geen wekelijkse verplichting! Er 
wordt via een app gevraagd of er iemand in de groep beschikbaar is. Alleen bij fruit dat wat meer 
voorbereiding en schoonmaaktijd behoeft. Wie wil aansluiten? Opgeven kan bij de eigen leerkracht 
of een berichtje naar juf Annette.  



 
Tjong®talent 
De afgelopen periode hebben groep 1 t/m 3 met 'Tjong®talent gewerkt aan het thema 'beroepen'. 
Allerlei interesses van de leerlingen kwamen aan bod: van het onderzoeken van het menselijk 
lichaam tot het maken van deeg en het bezoeken van een bakkerij. 
Na de herfstvakantie zal 'Tjong®talent op de maandagmiddag in alle groepen weer gaan draaien! 
Groep 1 t/m 3 zullen werken aan het thema 'herfst'. Groep 4 en 5/6 gaan aan de slag met natuur en 
sport. In de groepen 7 en 8 komen de vakgebieden koken en creatief denken aan bod. 
Wilt u een maandagmiddag helpen? Geef het gerust aan bij de leerkracht van uw kind(eren)! 
 
Bijlagen 
Bij deze nieuwsbrief treft u een viertal bijlagen aan. Het gaat om informatie over blokfluitles en hele 
leuke culturele activiteiten voor de kinderen voor o.a. de herfstvakantie. Zeker de moeite waard om 
even te lezen. Voor een herfstachtige dag hieronder nog even een leuke woordzoeker voor uw 
kind(eren).  
 
 


