
 
Nieuwsbrief  21 september 2022 
 
 
Studie tweedaagse 
Alle kinderen zijn morgen en vrijdag vrij. Het team gaat twee dagen op een andere locatie aan de slag 
met de verdiepen van ons 3D onderwijs. 
 
Sportieve pauze donderdag 

Ondanks de vrije dag is er morgen toch een sportieve 
pauze voor de groepen 4-8. 
Er zullen op het schoolplein verschillende activiteiten 
klaarstaan tussen 12.30 en 13.45.  
Laat de kinderen vooral lekker komen om te bewegen!  
 
 
 
kanjerdag 

Vorige week donderdag was het dan eindelijk zover, 
de Kanjerdag! Na de gouden Kanjerweken konden wij 
alles wat we geleerd hadden toepassen tijdens een 
uitdagende workshop Hoopdance! 
 
Wat was het een succes! Alle kinderen deden 
enthousiast mee. We hebben onszelf durven laten zien 
met deze nieuwe ervaring. We bleven proberen, want 
van proberen kun je leren. Het hoepelen ging met een 
stukje uitleg en oefenen al steeds beter! Daarnaast 
hebben we ook aandacht voor onze klasgenootjes 
gehad in de vorm van aanmoedigen of positieve 

feedback geven en samenwerken.  
 
De workshop hoopdance hebben we gekregen van Mirjam. Mirjam heeft veel hoopdance-ervaring, 
dit heeft ze ons ook laten zien met een korte show. Wij hebben voor de school een aantal hoepels 
aangeschaft, zodat de kinderen hier nog gebruik van kunnen maken en deze worden nu al goed 
gebruikt door een aantal enthousiastelingen.   
 
 
Groene voetstappen week 
Deze week is de Groene Voetstappen week (19 t/m 23) September! Dit is een week waarin we 
kinderen en ouders stimuleren om te voet, fietsend of steppend naar school te gaan. Niet alleen 
omdat het goed is voor de gezondheid maar vooral vanwege het klimaat. Aangezien we maar 3 
schooldagen deze week hebben en het thema van de Kinderboekenweek: GiGa-Groen is, kunnen wij 
dit mooi met elkaar combineren. In de opvolgende weken zal hier in de klas aandacht aan besteed 
worden. Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de website: 
https://www.groenevoetstappen.nl/ 
 
 
 
 

https://www.groenevoetstappen.nl/


 
 
 

 
Geldzorgen 

Van de Gemeente is de volgende oproep gekomen: Er is een ambtenaar beschikbaar die u 
gratis kan helpen bij advies over uw geldzaken en schulden. Ook als u geen schulden heeft 
kunt u vragen stellen over het op orde houden van uw geldzaken. 
 
Bent u hierin geïnteresseerd dan willen wij u als school graag in contact brengen met deze 
ambtenaar. U kunt zicht hiervoor opgeven door een mail te sturen naar 
directie@touwladder.unicoz.nl. 
 
U kunt ook eens kijken op de website: https://www.zoetermeer.nl/hulp-bij-geldzaken-en-
schulden  
 
 

Jeugd activiteiten  
De VNVZ bestaat al meer dan 30 jaar en is er voor jong en oud. We proberen 
iedereen te leren kijken naar wat de natuur in en om Zoetermeer te bieden heeft. 
Ook doen we ons best om die natuur en alles wat erin leeft te beschermen. 
De komende maanden hebben we veel in petto voor de (Zoetermeerse) jeugd. 
Dit mag je niet missen!! 
Hieronder de kalender met de gratis evenementen 
 

24 september 
Natuurspeurtocht Westerpark 
09-30 -11:00 uur 
5 november 
Vogelbingo 
09:30 -11:00 uur 
3 december 
Natuurweetjes rond het kampvuur 
16:00 – 19:00 uur 
Opgeven via deze link  
Na opgave volgt meer informatie. 
https://bit.ly/VNVZ-jeugdevenement 
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