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Schoolfruit 
Woensdag, donderdag en vrijdag is er voorlopig nog schoolfruit.  
Het is fijn voor de kinderen om op maandag en dinsdag ook 
fruit/groente mee te krijgen.  Zo eten ze elke dag fruit/groente: een 

gezonde gewoonte!  
 
Afscheid Esther  
Beste ouders/ verzorgers, 
Zoals veel van jullie wel weten werk ik ook op de Bso de Touwladder van 
Gro-up. 
Na vele jaren met plezier te hebben gewekt op de basisschool KC de Touwladder ,  heb ik besloten 
mij te gaan focussen op alleen de BSO .  
Dinsdag 29 november zal mijn laatste dag zijn . 
Ik hoop jullie en de kinderen nog vaak te kunnen zien in het voorbij lopen.  
Esther 
 
Vervanging Esther in groep 1-2B 
Op donderdag staat Esther in groep 1-2B. We zijn druk bezig om vervanging te zoeken voor de 
donderdag.   
 
Sint en de pieten 
Dinsdagavond kwamen alle kinderen hun schoen zetten voor de Sint en 
zijn pieten. Er werden een hoop mooie tekeningen in de schoenen gedaan 
en er zijn veel mooie liedjes gezongen! Toen de kinderen vanochtend veel 
spanning op school aankwamen was het één grote bende, rommelpiet was 
geweest! 
En gelukkig, zat er ook iets lekkers in alle schoenen.  
Bedankt Sint en pieten! 
 
Herinnering oudergesprekken 22 en 24 november 
Volgende week dinsdag en donderdag vinden de oudergesprekken plaats. Deze gesprekken zijn 
bedoeld om in gesprek te gaan met de leerkracht(en) over hoe het gaat met uw kind(eren) op school. 
Tijdens deze oudergesprekken zullen er nog geen rapporten uitgedeeld worden. We hebben nog te 
weinig gegevens om een goed cijfer in het rapport te kunnen zetten. De rapportgesprekken vinden 
vanaf groep 3 plaats in februari en juni.  
 
Traktatie 
Als een kind jarig is, is het natuurlijk erg leuk dat ze trakteren. Maar we zien de traktaties steeds 
groter en meer worden. Zakjes vol met lekkers, cadeautje, het kan niet op. En als een kind minder 
heeft, gaan andere kinderen klagen dat dat alles is. 
Dat willen we natuurlijk niet. De leerkrachten praten daarover in de groep. Maar aan u als ouders de 
vraag, om een traktatie, een traktatie te laten zijn. Dat is goed genoeg. 
 
Workshop zelf kleding maken  
Zit jij op school, maar heb je naast al je lessen in rekenen, geschiedenis of biologie zin om lekker 
creatief te zijn? Of denk jij erover na om later modeontwerper te worden? Kom dan bij de 
Ambachtenwerkplaats meedoen met de workshops kleding maken! 



Tijdens deze workshops leer je de basisvaardigheden die nodig zijn om goed te leren naaien. Zo leer 
je omgaan met de naaimachine en patronen tekenen en knippen. Je kan aan de slag met het maken 
van kleding of een mooie tas. Daarnaast leer je verschillende naaitermen. Wil je liever leren haken, 
breien of borduren? Ook dat kan! 
 
Iedere maandag van 15.00 tot 17.00 uur en iedere woensdag van 13.00 tot 15.00 uur kun je zelf aan 
de slag gaan met textiele werkvormen. 
De workshops worden gegeven voor kinderen vanaf 10 jaar. 
 
Wil je meer weten of mee komen doen? Neem dan contact op met Femke Boerkamp, 
femke@stichtingpiezo.nl, 079-8881928. 
Kun je niet op maandag of woensdag? Van maandag t/m donderdag ben je welkom om langs te 
komen en in gesprek te gaan over de mogelijkheden van de Ambachtenwerkplaats.  
 
Waar: Ambachtenwerkplaats, Teldersrode 25 
Wanneer: maandag van 15.00-17.00 uur en woensdag van 13.00-15.00 uur 
Kosten: €4,- per workshop. Je kunt ook betalen met een Zoetermeerpas.  
Telefoonnummer: 079-8881928. 
 
Er is nog plek!!! 

 


