
                                    

 

 

    

                                              17 september 2021 

Studiedag 
Vorige week vrijdag, 10 september, hebben we als team een 
studiedag gehouden over de kanjertrainingen. Bart Riet,  van 
de Kanjertrainingen, heeft het team een inspirerende dag 
bezorgd waarbij met name de vernieuwingen binnen de 
kanjertraining aan bod kwam. De meeste leerkrachten zijn 
Kanjer gecertificeerd of zijn bezig om deze af te ronden. 

 
Informatieavond 
Afgelopen maandag en dinsdag was de informatieavond voor 
de ouders in de verschillende groepen. We waren blij dat we 
de ouders, wel in aangepaste vorm, weer mochten 
verwelkomen in de klassen. De meeste groepen werden druk 
bezocht en hebben de ouders, onder andere, kennis kunnen 
maken met de nieuwe collega’s bij ons op school. 
 
Schoolkamp groep 7/8 
De afgelopen drie dagen waren de groepen 7 en 8 op 
schoolkamp naar vakantiepark Westerbergen in Echten. Op 
de fiets zijn zij naar de groepsaccommodatie  vertrokken en 
hebben een tussenstop in het Staphorsterbos gehouden. 
Op de camping aangekomen hebben de kinderen de eerste 
middag boogschieten en laser gamen gedaan. In de avond 
werd het spel “Ik hou van Holland” gespeeld waarbij de 
groepen 7 en 8 tegen elkaar moesten strijden. 
De tweede dag is in de ochtend het spel “levend stratego” in 
het bos gespeeld. In de middag hebben ze heerlijk kunnen 
zwemmen in het zwembad. In de avond was er een bonte 
avond waarbij diverse optreden voor elkaar werden 
verzorgd. 
Op de laatste dag hebben de kinderen midget golf gespeeld. 
Na de lunch was alweer de terugtocht naar Hasselt. 
Namens de leerkrachten van groep 7 en 8 willen wij alle 
ouders die het kamp mogelijk hebben gemaakt enorm 
bedanken voor hun inzet. 

 

Klassenshow groep 1/2B      
Vrijdag 24 september is de klassenshow van groep 1/2B. 
De kinderen zijn al druk bezig met de voorbereidingen van 
hun show. Helaas kunnen we de ouders nog niet ontvangen 
waar alle kinderen van school bij zijn.  
Via Social schools zullen de ouders van de desbetreffende 
groep op de hoogte houden hoe de ouders digitaal de 
voorstelling kunnen bekijken. 
 
Hoogbegaafdheid 
De gemeente Zwartewaterland organiseert op 30 september, 
samen met Expertisecentrum 5, een informatieavond over 
hoogbegaafdheid. Indien u hier interesse voor heeft, kunt u 
hier meer over lezen in de bijlage. 

 
 
 
Belangrijke data: 
 
24 september: klassenshow groep 1/2B 
 

 
                                                  
     

 
 
 

 


