
 
Nieuwsbrief  12 oktober 2022 
 
Meekijkweek kanjer 
In de week van 17 oktober staat de meekijkweek kanjer gepland. 
Dit houdt in dat u op een bepaalde dag in die week bij uw zoon/dochter of kleinkind 1 les kunt 
meekijken. Deze keer zal dat een les zijn van de kanjertraining. 
Elke groep/ruimte heeft een moment gepland waarin u van harte welkom bent om mee te kijken. 
Hieronder volgen de data:  
- Groep 1/2 A; 18 oktober om 14.15 uur. 
- Groep 1/2 B; 17 oktober om 14.15 uur. 
- Groep 3; 20 oktober om 14.15 uur. 
- Groep 4; 19 oktober om 08.45 uur. 
- Groep 5; 21 oktober om 08.45 uur. 
- Groep 6; 21 oktober om 09.45 uur. 
- Groep 7 en groep 8; 17 oktober om 10.00 uur. 
Wij hopen u op bovenstaande momenten terug te zien in  
de klas(sen) van uw zoon/dochter of kleinkind(eren). 
 
Thema ochtend kanjer  

Vandaag, woensdag 12 oktober was er een themaochtend kanjer. 
Onze kanjerspecialist Juf Jorieke heeft verteld wat de bedoeling is van 
de kanjeroefeningen en hoe de opbouw is van groep 1 naar groep 8.  
Wat fijn dat er belangstellende ouders waren. 
 
 
 
 

 
Opschoondag 

Afgelopen vrijdag hebben de kinderen de buurt schoongemaakt en 
veel rommel van straat opgeraapt. Hierbij was er ook een speurtocht 
en door de letters te zoeken konden ze het juiste woord raden. De 
kinderen gingen groepsdoorbrekend op stap. De kinderen hebben het 
erg leuk gehad. Alle hulpouders heel erg bedankt! Zonder jullie 
konden we deze activiteit niet organiseren! 
 
 

 
Hulpouders gezocht 
Wat is het fijn dat we weer steeds meer ouders in de school zien! Zonder alle helpende handen 
kunnen we heleboel activiteiten niet realiseren.  
Enige tijd geleden kreeg u al een formulier waarop u kunt aangeven of en waarmee u zou willen en 
kunnen helpen. Zowel een activiteit voorbereiden en meedenken met de werkgroep, als helpende 
handen bij de activiteit zelf kunnen we goed gebruiken. Misschien wilt u nog eens nadenken of er iets 
is waarmee u graag helpt?  
We zouden bijvoorbeeld bij het schoolontbijt in de ochtend van 8.00 uur tot 9.00 uur graag wat 
nieuwe ouders betrekken. Kunt u niet iedere week maar wel met een regelmaat? Laat het ons weten 
via marjon.kleefstra@touwladder.unicoz.nl .  
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Ook voor het schoolfruit hebben we handen te kort. Heeft u op woensdag donderdag of vrijdag een 
halfuurtje om 8.45 uur dan zouden de kinderen u heel erg dankbaar zijn.  
Ook activiteiten als Sint, kerst, carnaval en koningsspelen zijn activiteiten waarbij we u graag zien! 
Wanneer u het formulier nog een keer wilt ontvangen, kunt u dat aan de leerkracht vragen. 
 
Van de medezeggenschapsraad 
Maandag 19 september heeft de eerste vergadering van de MR plaatsgevonden. Tijdens deze 
vergadering hebben we de taakverdeling bekeken en vastgelegd. De verdeling ziet er als volgt uit: 
Voorzitter: Antoine Thuis 
Secretaris: Jacqueline Duijvestijn 
Penningmeester: Nora Koubia 
GMR: vacant (Yvonne Hofstede neemt waar) 
Jaarverslag: Yvonne Hofstede 
Verslag Parro: Gerda Jongeleen 
Voor het schooljaar 2023/2024 zijn we alvast op zoek naar een nieuw ouder MR lid. Interesse? Laat 
dit dan weten via MR@touwladder.unicoz.nl  
Ook voor meer informatie of vragen over de MR kun je mailen. 
Vriendelijke groet, Gerda Jongeleen 
 
Afscheid juf Anja (intern begeleider) 
Beste ouders 
Na 42 jaar onderwijs was het vorige week dan acht voorbij. Dat is vreemd maar ook heerlijk om meer 
vrije tijd te krijgen. 
Zoveel lieve woorden cadeautjes en uitgezwaaid door de hele school . 
Heel erg bedankt allemaal ! 
Voor iedereen nog een fijne tijd op de Touwladder. 
Groetjes,  
Anja 
 
Activiteiten in de herfstvakantie  
Volgende week volgt de folder die de kinderen mee naar huis krijgen.  
www.zoetermeer.nl/vakantiefolder  
 
Jeugdtandverzorging Zoetermeer bestaat 35 jaar 
Wanneer? Dit vieren wij op woensdagmiddag 19 oktober van 13.00 – 16.00 uur  
                    op onze praktijklocatie (Denemarkenlaan 2, 3e etage).  
Voor wie? Alle kinderen uit Zoetermeer zijn uitgenodigd,  
                    ook als je geen patiënt bij ons bent.  
Wat kan je doen op ons feestje? 
 Op de foto met Spiderman of Prinses Elsa 
 Leuke activiteiten  
 Ervaar hoe het is om tandarts te zijn 
 Schminken of een glitter tattoo  
 Leren ballonnen vouwen 
 Prijsuitreiking kleurwedstrijd  
 Prijsvraag met mooie prijzen 
 Lekkere hapjes en drankjes 
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Taalontmoetingen op de Touwladder 
Elke vrijdagochtend van 08.45-09.30 vindt de taalontmoeting plaats in de teamkamer.  
Deze ontmoeting is speciaal bedoeld voor ouders die de Nederlandse taal moeilijk vinden. 
 
Onder begeleiding van Marja kunt u dan onder het genot van een kopje thee of koffie praten over 
onderwerpen die te maken hebben met de school en/of de ontwikkeling van uw kind. 

We praten bijvoorbeeld over; 
- De vakken van uw kind op school 
- Het begeleiden van huiswerk 
- De gesprekken met de leerkracht 
 
De taalontmoeting helpt u beter te begrijpen wat de 
leerkracht bedoeld en/of wat er in de nieuwsbrief staat. 
Ook is het mogelijk om vragen te stellen. 
 
Wij hopen u op vrijdagochtend te mogen verwelkomen! 
 

 
 
Isabelle de Ridder 
Isabelle de Ridder, de bekende kinderboekenschrijfster, kwam voorlezen.  

 


