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DaVinci 
Dit jaar zijn we in alle groepen weer met de wereldoriëntatie-
methode DaVinci begonnen. In de groepen 1 en 2 zijn ze nu 
bezig met het thema Beroepen. 
In de middenbouwgroepen zijn ze bezig met het thema “Het 
begin” waarin de onderwerpen zoals prehistorie en het 
heelal aan bod komen. In de bovenbouw groepen wordt 
gewerkt met het thema “Maori”. 
DaVinci is ook te volgen via Instagram, Pinterest en YouTube. 
 
Voortgang vacature nieuwe directeur 
In de afgelopen week is er gewerkt aan een “vlog” en een 
informatieboekje voor de nieuw te werven directeuren bij 
stichting Op Kop. Op de website van Stichting Op Kop 

Vacatures voor schooldirecteuren (stichtingopkop.nl)  
zijn de vlogs te bekijken.  
 
Appels plukken 
Vandaag is groep 5 aan het appel plukken geweest. Vlakbij de 
manege in Hasselt kregen de kinderen uitleg over het 
plukken van appels. Daarna hebben de kinderen op school de 
appels verwerkt tot appelmoes.  
 

 

Kinderboekenweek in de bibliotheek 
Dit jaar staat de Kinderboekenweek (6 tot en met 17 
oktober) in het teken van beroepen met het thema Worden 
wat je wil. In de bibliotheek zijn er tijdens de 
Kinderboekenweek zijn er leuke activiteiten. 
-  Woensdag 6 oktober Kinderboekenweek poppenkast 
- 6 oktober t/m 16 oktober Kinderboekenweek speurtocht 
- 6 oktober t/m 16 oktober Los jij het mysterie op? Speel de   
  game op je tablet of smartphone in je bibliotheek 
- 6 oktober t/m 16 oktober Zou jij later drakenkweker willen  
  worden? Speel de game op je tablet of  smartphone in je  
  bibliotheek 
 
Kinderboekenweek op de Toermalijn 
Woensdag start de landelijke Kinderboekenweek. Op 
donderdagochtend  7 oktober om half 9 starten we met een 
gezamenlijke opening op het plein van de Toermalijn. 
De kinderen mogen verkleed naar school komen! Het thema 
is “Worden wat je wil”, dus de kinderen mogen zich 
verkleden in wat zij later willen worden. De ouders mogen bij 
deze opening komen kijken. 
 

 
 
 
Belangrijke data: 
 
5 oktober: Dag van de leraar 
 
6 oktober: Start Kinderboekenweek 
 
7 oktober: Gezamenlijke opening van Kinderboekenweek 
 
15 oktober: Klassenshow groep 7 en 8 
 
16 oktober: Herfstvakantie 
                                         

 

https://www.stichtingopkop.nl/word-directeur-bij-op-kop/

