
 
Nieuwsbrief  31 augustus 2022 
 
Schoolfruit 

 
Vanaf 7 september hebben we weer schoolfruit. 
Wanneer? Woensdag, donderdag en vrijdag ! 
Die dagen hoeven de kinderen dus geen kleine-pauze-hapje mee te nemen, 
natuurlijk wel iets te drinken. 

Een goede gewoonte: geeft u op maandag en dinsdag zelf iets van fruit of groente mee?! 
 
Volgende week wielenweek! 
Er mag van alles mee, skeelers, rollerskates, ... maar geen fietsen!  
Denkt u aan beschermers!!  
Voor de veiligheid in het schoolgebouw moeten wielen, zoals stepjes en waveboards, buiten (met 
een ketting op slot) geparkeerd worden.  
Wie, wanneer?  
Ruimte 123 op dinsdag 6 sep  
Ruimte 456 op vrijdag 9 sep  
Ruimte 78 op woensdag 7 sep  
(Klik voor info ook op het agendapunt in de kalender)  
Het weer ziet er gunstig uit! Duimen maar! 
 
Kunstweken op De Touwladder 
We doen mee met bijzonder kunstproject.  
Kinderkunst verdient alle aandacht. Daarom gaat onze school binnenkort meedoen aan een bijzonder 
project Beeldend vormen: DE KUNSTWEKEN.  
Ieder kind maakt op eigen niveau een kunstwerk en ontvangt daarvan gratis een echte wenskaart als 
aanmoediging. Maar dat is nog maar het begin... 
Tijdens DE KUNSTWEKEN krijgt elke leerling namelijk een eigen museum op internet zodat iedereen 
het werkstuk kan komen bewonderen. Helemaal bijzonder is dat je daar ook nog eens allerlei leuke 
spulletjes met die tekening erop kunt bestellen.  
Alle groepen gaan nu eerst kennis maken met leven en werk van een beroemde kunstenaar:  
Groepen 1 en 2 met Mondriaan  
Groepen 3 en 4 met Haring 
Groepen 5 en 6 met Miró  
Groepen 7 en 8 met Matisse.  
Vol inspiratie mogen ze daarna lekker zelf aan de slag. 
We houden u op de hoogte! 
 
Schooltijden 
We willen elke dag om 8.45 uur echt starten met de les. Dat betekent dat uw kind 
eerder op school moet zijn. We laten de bel om 8.40 uur gaan. Dan zijn er nog 5 
minuten om in de groep klaar te gaan zitten. 
Voor de kinderen is het fijn als ze iets eerder op school zijn. Dan is er nog tijd om 
even rustig binnen te komen, te kletsen met je vrienden etc. Dat is echt belangrijk 
voor kinderen. 
 
 
 



De boekfiets 
Elke maand komt de boekfiets weer op school voor de groepen 1/2. 
Als ouders kunt u altijd aansluiten. Graag dan achter de groep 
kinderen gaan zitten.  
U kunt dan thuis napraten over het boek. 
Data om te noteren: 
9 september, 7 oktober, 4 november, 9 december, 13 januari,  

3 februari, 10 maart, 14 april, 12 mei, 16 juni 
 
Meekijkweken 
Het is altijd fijn om ouders te kunnen laten zien, hoe we werken op de Touwladder. We hebben 
daarom meekijkweken, zodat u lekker naar binnen kunt komen. 
U bent dan welkom in de klas van uw kind/kinderen om een lesactiviteit bij te wonen. Ook is er in die 
week een oudervoorlichting door één van onze specialisten. Schrijft u de data vast in uw agenda? 
Meer informatie volgt later per onderwerp. 
 
Meekijkweek crea 26- 30 september   
Meekijkweek kanjertraining 17 - 21 oktober 
Meekijkweek rekenen 12-16 december 
Meekijkweek Taal 20-24 maart   
Meekijkweek gym 5 - 9 juni 
 
 
Denkt u nog aan het invullen en inleveren van de brief waarbij we uw hulp vragen en dus ook 
uitnodigen om meer bij ons onderwijs betrokken te worden? 
 
 


