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Maandag 20 november: kind-vrije dag
Komende maandag zijn de leerkrachten wel aan het werk, maar zijn de kinderen vrij!

Update Marianne
Marianne was na de zomervakantie een aantal keren op school. Ze heeft geholpen in de groep van Evelien. Dit deed haar
bijzonder goed. Momenteel zit Marianne in een zware behandeling, waardoor zij niet op school kan komen.
De grote brievenbus op het hoofdgebouw is weggehaald, wat niet betekent dat wij geen kaartjes meer verzamelen. U kunt
op de dependance uw post voor Marianne afgeven bij Mirjam, op het hoofdgebouw bij Patricia. Zij zorgen ervoor dat het zo
snel mogelijk bij Marianne terecht komt.

Staking
POinActie en de PO-raad hebben voor 12 december een staking aangekondigd. Wij wachten nu nog op de reactie van het
bestuur van onze stichting. Direct daarna zal onder het team de stakingsbereidheid worden besproken, waarop wij u verder
berichten.

Sint en kerstspecial
In de week voor sinterklaas ontvangt u van ons de Sint en Kerst special, maar hierbij alvast een klein overzicht van de
activiteiten, zodat u deze goed in uw agenda kunt opnemen:
Sinterklaas komt zaterdag 18 november landelijk aan, vanaf dan is de school in Sintsfeer.
Op dinsdag 21 november trekken de kinderen van groep 5-8 een lootje voor de surprise.
Op dinsdag 28 november zetten de kinderen van groep 1-4 hun schoen (hopelijk staat ‘ie er nog op woensdagochtend).
Op dinsdag 5 december ontvangen wij Sinterklaas en zijn Pieten om 8.30 uur op het plein voor de Meent, rond het
schaakbord.
Op woensdagavond 20 december vieren we op school en in de kerk (groepen 3 en 7) het Kerstfeest.
Op vrijdag 22 december zijn alle kinderen vrij!

Inval
Zoals wij eerder hebben aangegeven is het door het landelijk lerarentekort niet zo gemakkelijk om afgestudeerde
leerkrachten als inval te vinden. Als er al goede krachten gevonden worden, staan zij snel voor een vaste groep op een school
binnen onze stichting.
Tot nu toe hebben wij ziekte en andere verloven onder ons eigen personeel kunnen opvangen met ambulante leerkrachten
of vervangende bijna-leerkrachten uit de invalpoule van de stichting. Er kan een moment komen dat we geen ambulant
personeel meer beschikbaar hebben en we de groepen moeten opdelen. Ook kunnen we besluiten u te vragen uw kind een
dagje thuis te houden. Natuurlijk maken we hier enorme afwegingen in en berichten wij u hier zo vroeg mogelijk over.
Verschillende ouders hebben ons een hart onder de riem gestoken en onze oplossingen gewaardeerd. Zulke feedback, naast
de geuite zorg (waar wij alle begrip voor hebben) heeft ons erg goed gedaan!

Uitslag MR enquête tussentijdse opvang (TSO) juli 2017
Uitvoering en respons
Om een beeld te krijgen hoe ouders de TSO op de WAS waarderen, heeft de MR in juli een enquête gehouden. 279 gezinnen
die van de TSO gebruikmaken hebben daarvoor een formulier ontvangen, 65 zijn geretourneerd. Deze ouders baseren hun
mening op de ervaring die zij hebben met in totaal 80 kinderen, verdeeld over de onder-, midden- en bovenbouw.
Algemene waardering TSO en vervolg
Op basis van alle antwoorden kan worden geconcludeerd, dat een meerderheid van de respondenten de TSO een positieve
waardering geeft. Een deel van de ouders geeft echter aan op een aantal punten niet (voldoende) tevreden te zijn. Hier zal
onze aandacht naar uitgaan. Samen met de directie en de organisatie van de TSO gaan wij werken aan oplossingen die leiden
tot verbetering van onderstaande aandachtspunten. Over het plan van aanpak zal worden bericht in de komende Waslijnen.

Om het effect te meten, zal over een half jaar opnieuw een enquête worden gehouden. Hieronder volgen eerst de conclusies
en aandachtspunten op een rij, gevolgd door alle resultaten per vraag: eerst de totaalscore, gevolgd door de scores
uitgesplitst per bouw.
Conclusies en aandachtspunten
1. De communicatie over de TSO moet worden verbeterd: informatie over o.a. welke vrijwilligers er zijn, welke activiteiten
worden georganiseerd en wat kinderen meemaken;
2. Zorgen m.b.t. veiligheid betreffen met name het buitenspelen;
3. Niet alle vrijwilligers beheersen de Nederlandse taal voldoende; en
4. Meer aandacht nodig voor pedagogische vaardigheden van vrijwilligers.

Reactie op de TSO-enquête
Door Caroline Rink en Cathelijn Dieleman

In de bijlage van deze Waslijn vindt u de gehele uitslag van de enquête die in juli 2017 door de MR is uitgezet onder de
ouders. Allereerst willen we, het MT en de coördinator van de TSO Caroline Rink, de MR bedanken voor het uitzetten van de
enquête. We hebben met veel interesse de uitslag gelezen. Binnen de TSO is het afgelopen jaar hard gewerkt aan een
prettigere sfeer voor de kinderen. We zien dat terug in de uitslag van de enquête en merken dat ook vanuit de reacties van
leerkrachten, maar weten ook dat er nog punten zijn waar verdere verbetering mag komen en nemen de aandachtspunten
ter harte:
Kwaliteit
Er is en wordt nog steeds hard gewerkt aan de kwaliteit van de TSO. Zo stellen we als eis aan de medewerkers dat zij zich de
Nederlandse taal eigen maken. Het aantal vrijwilligers dat de taal niet (voldoende) spreekt houden we zo klein mogelijk. Om
tot een volledige bezetting te komen, is het wel nodig om hen in te zetten, we zorgen dan voor een combinatie van
vrijwilligers, waarbij de niet Nederlands-talige meer ondersteunend werk doet. Alle vrijwilligers leveren een VOG (Verklaring
Omtrent Gedrag) in en volgen een cursus op stichtingsniveau (met certificaat).
Daarnaast hebben alle medewerkers van de TSO de Kanjertraining gevolgd en bespreken zij in de tijd voor de daadwerkelijke
TSO met elkaar verschillende pedagogische situaties en oplossingen door. Caroline en Patricia lopen regelmatig langs de
groepen om de sfeer te proeven en spreken medewerkers aan wanneer deze onvoldoende is. De inzet van de medewerker
van KinderRijk geeft een positieve impuls aan de sfeer, daar maken we zoveel mogelijk gebruik van door deze medewerker
op verschillende groepen te plaatsen.
Communicatie
Naar aanleiding van de enquête is iedereen zich weer meer bewust van een duidelijke communicatie naar kinderen over de
mogelijke activiteiten en de vrijheid om te kiezen hierin. Caroline zal regelmatig in de nieuwsbrief een overzicht van de
activiteiten (zodat kinderen dit thuis kunnen bespreken) geven. Ook zal zij vrijwilligers die al langer bij de TSO werken aan u
voorstellen.
Activiteiten gymzaal
De activiteiten in de gymzaal koppelen we aan een professionele medewerker. We zijn hierin wat strenger geworden, vooral
om de veiligheid en een goede sfeer te garanderen: is de professional door omstandigheden niet aanwezig, dan geen
activiteiten in de gymzaal.
Prijs van de TSO en betalingswijze
De prijsverhoging was afgelopen jaar om de kwaliteit in orde te houden. De tijd dat de vrijwilligers aanwezig zijn hebben we
niet ingekort, in de extra ontstane tijd wordt gewerkt aan pedagogische vaardigheden en afstemming.
De prijsverhoging heeft niet geleid tot een mindere betalingsbereidheid onder ouders. Wel hebben we, juist om eerlijkheid te
garanderen ten opzichte van andere ouders, een strenger beleid opgesteld ten aanzien van ouders die niet betalen. Wanneer
ouders, na herhaling van brieven en telefonisch contact, niet betalen wordt het kind (de kinderen) niet meer toegelaten in de
TSO. Binnen dit beleid blijft natuurlijk altijd ruimte bestaan voor een (vertrouwelijk) gesprek over betalingsmogelijkheden (al
dan niet via de gemeente).
Met ervaringsdeskundige ouders zoeken we naar een automatische aanmelding- en betalingsmogelijkheid, waardoor de
administratie van de TSO voor ouders overzichtelijker wordt.

Een tas voor Aleppo
Graag willen wij uw aandacht vragen voor de actie `Een tas voor Aleppo’ van het Amstelveense Syrische comité en het
scholenproject `Ontmoeten en (Her)denken’.
In Syrië is het al jarenlang oorlog. Veel mensen en ook veel kinderen zijn hun huis ontvlucht en hebben alles achter moeten
laten. Deze kinderen leven soms nog steeds in onveilige gebieden.
In Nederland is de herfst begonnen en volgende maand kijken we uit naar de kerstdagen. We zijn dankbaar dat we in een
veilig land wonen met warme huizen en onze eigen spullen om ons heen.
Om iets voor de kinderen in Syrië te kunnen betekenen doen we met de groepen 8 mee aan de actie ‘Een tas voor Aleppo’.
Deze actie houdt in dat kinderen met hun ouders een oude (of nieuwe) schooltas vullen met allerlei spullen. De tas is
bestemd voor Syrische kinderen die in Syrië in oorlogsomstandigheden verkeren. De inhoud kunt u, samen met uw kind, zelf
bepalen. De tassen kunnen vanaf maandag 11 december neergelegd worden onder de kerstboom in de hal van dependance
Orion 19. Alle tassen worden dinsdag 19 december opgehaald en naar de stad Aleppo in Syrië gebracht.
Op de site www.ontmoetenherdenk.nl kunt u meer informatie vinden.
We kijken ernaar uit om straks onder de kerstboom heel veel goed gevulde schooltassen te zien liggen!

Mad Science op de Willem-Alexanderschool
Op 24 januari komt Mad Science weer op school om met een spetterende show kinderen van groep 3 t/m 8 enthousiast te
maken voor wetenschap & techniek. Na deze show krijgt ieder kind een inschrijfformulier mee. Tegen betaling en op basis
van inschrijving kunnen kinderen van onze school deelnemen aan een naschoolse (wetenschap en) techniekcursus. Meer
informatie en de kosten kunt u vinden op http://nederland.madscience.org/scienceclub.aspx
De 6 bijeenkomsten voor de cursus vinden plaats in één of meerdere klaslokalen op Orion 1b.
Dag/tijd: maandag om 15.30 uur
Data: 19-02-2018, 05-03-2018, 12-03-2018, 19-03-2018, 26-03-2018, 09-04-2018

Funkey scholentoernooi groep 5
Op woensdag 18 oktober hebben de groepen 5 meegedaan aan het Funkey scholentoernooi. Dit toernooi vond plaats op de
velden van MHC Amstelveen (op het sportpark achter de Meerkamp) en duurde van 9.00-12.00 uur.
Voor de zomervakantie hebben de groepen 3-5 Funkeylessen gekregen tijdens de gymlessen op school. Deze groepen kregen
allemaal vier lessen: een les basketbal, een les judo, een les korfbal en een les volleybal. Het Funkey scholentoernooi was een
vervolg op deze lessen. Tijdens het scholentoernooi speelden de kinderen in teams wedstrijdjes van de vier bovengenoemde
sporten tegen teams van de Triangel en de Westwijzer. Aan het einde van de dag kregen alle drie de scholen een beker.
Dankzij het mooie weer, de goede hulp van de ouders en het sportief meedoen van onze kinderen hebben we er een hele
leuke dag van gemaakt!

Leerlingenraad
Met veel plezier zijn we vorig jaar gestart met de eerste leerlingenraad van de Willem-Alexanderschool. Dit schooljaar kent
de leerlingenraad nieuwe leden. Hieronder stellen zij zich aan u voor.
Ik ben Féya Imanuel en zit in groep 7a. Ik leg graag uit wat de leerlingenraad is.
Wat houdt de leerlingenraad in?
De leerlingenraad bestaat steeds uit twee kinderen per klas uit de groepen 7 en 8.
Hoe kom je in de leerlingenraad?
1. Eerst komt de leerlingenraad vertellen wat de leerlingenraad doet en dan komt de vraag wie wil in de leerlingenraad
2. In een brief schrijf je waarom je graag in de leerlingenraad wil, wat jij kan betekenen voor de leerlingenraad en wat je
ideeën zijn.
3. De nieuwe leden worden gekozen door de leerlingenraad en juf Marjolein.
Ikzelf wil graag meer betekenen voor onze school. En heb altijd veel ideeën. Vorig jaar heeft de leerlingenraad in de klassen
allemaal ideeën gehoord. We onderzoeken dit nu en als ze goed genoeg zijn mogen we ze ook uitvoeren. Ik hoop dat u nu
nog meer weet over de leerlingenraad.
Ik ben Lulya Ghirmay ik zit in 8a en ben lid van de leerlingenraad 2017/2018. Het is noodzakelijk dat er een leerlingenraad is
want wie kunnen zich het best verdiepen in de leerlingen? De leerlingen zelf natuurlijk! De leerlingenraad staat voor
verbetering in en rond de school.
Hallo, ik ben Simran Krabbendam uit
groep 8b. Wat ik leuk vind aan de
leerlingenraad is dat je zelf kan
meedenken over plannen voor onze
school. Je kan natuurlijk niet alles zelf
bedenken dus vind ik het erg belangrijk
dat we naar andere kinderen luisteren
over hun ideeën. Zo maken we er met
elkaar een leuke en gezellige school.
Ik ben Lindsey van den Bosch. Ik zit in
groep 8. Ik ben lid van de leerlingenraad
2017-2018. Ik vind de leerlingenraad
belangrijk omdat kinderen zelf dan iets
kunnen betekenen voor de school. Ik
vind het belangrijk dat onze school nog
beter wordt dan dat de school al is. Doel
is dat iedereen het naar z’n zin heeft op
de Willem-Alexanderschool. Ik hoop dat
kinderen werk krijgen op hun eigen
niveau.

Hallo, ik ben Josephien Dijksma uit groep 8B en ik zit in de leerlingenraad. Ik wil heel graag in de leerlingenraad omdat het me
superleuk is om de school nog meer te verbeteren.Het zou leuk zijn als het schoolplein en het avontuurlijke nog schoner
wordt. Dat kinderen met nog meer plezier naar school gaan en dat er nog meer aandacht aan sport en gezondheid wordt
gegeven. Tenslotte zou ik willen voorstellen dat er meer promootlessen worden gegeven. Dat zijn lessen die gegeven worden
door mensen met een bepaald beroep of speciale hobby
Ik ben Vita Meynen en ik zit in de leerlingenraad van onze school. Ik hou veel van sport, vooral atletiek, en daarom wil ik
graag meedenken over sportieve activiteiten en gezellige activiteiten voor de leerlingen, zoals de voorleeswedstrijd. Ook over
andere dingen zoals schoolreisjes, museumbezoek en andere uitjes praat ik graag mee.
Hoi, mijn naam is Elise Zwaveling. Ik ben 10 jaar en zit in groep 7a. Ik ben heel blij dat ik in de leerlingenraad zit want ik vind
het heel belangrijk dat kinderen mogen meedenken en beslissen over wat er op school gebeurt. Ik zal goed luisteren naar de
wensen van de kinderen uit alle groepen. We zouden een ideeënbus kunnen maken. Dan kan iedereen zijn ideeën laten
weten.

Update van de Gezondheidsouders
Door Annemieke Quant, Nathalie Metin, Tatiana Kvarantan en Dorien Tange

Goed nieuws! In de vorige Waslijn vertelden wij dat de school zich had ingeschreven voor EU-schoolfruit, op initiatief van de
Gezondheidsouders. De WAS is ingeloot!!! Vanaf woensdag 15 november krijgt uw kind op woensdag, donderdag en vrijdag
20 weken lang gratis groente en fruit in de ochtendpauze én ook meer aandacht voor fruit en groente tijdens de lessen. U
heeft hierover vorige week via de mail informatie ontvangen. Op woensdag 15 november delen de leden van de leerlingenraad in alle klassen waterflesjes uit om het drinken van water te promoten. Deze flesjes zijn gratis aangeboden door de GGD.
We hopen dat de kinderen zullen genieten van de groente en het fruit en er meer over te weten komen!
Tijdens de Kinderboekenweek ‘Griezelen’
hebben wij in alle klassen gezonde
toverdrankjes in vier leuke kleuren
uitgedeeld. De kinderen reageerden hier
heel enthousiast op, maar vonden het
soms ook wel een beetje spannend!
We bedanken de AH Middenhoven voor
het sponsoren van 20 liter smoothies!
Heb je vragen, opmerkingen of suggesties,
spreek één van ons aan of mail naar
gezondheidsouders@gmail.com.
We sluiten traditiegetrouw onze update
af met een lekker en gezond recept
passend bij de tijd van het jaar!
Recept voor gezonde kruidnoten
Deze gezonde kruidnoten zijn lactosevrij, zonder geraffineerde suikers en zonder tarwe.
Ingrediënten:
120 gram speltmeel
80 gram amandelmeel
60 gram kokosbloesemsuiker (of andere gezonde vervanger van
geraffineerde suiker)
5 tl speculaaskruiden
5 el kokosolie, vloeibaar
2 -3 el plantaardige melk (noten-, soja-, rijst- of kokosmelk)
1/4 tl zout
5 druppels vanille extract
Bereiding gezonde kruidnoten:
Verwarm de oven voor op 175 graden en bekleed een bakplaat met bakpapier.
Meng het meel (beide soorten) met de suiker, speculaaskruiden en het zout in een kom.
Voeg daar de kokosolie (vloeibaar!) en de vanille aan toe en meng goed door elkaar.
Voeg vervolgens 1 el melk aan het deeg toe. Het deeg word dan wat plakkeriger zodat je er een mooie bal van kan vormen.
Is het deeg nog te droog, voeg dan extra melk toe. Mocht het deeg per ongeluk te nat worden, voeg je nog wat extra meel
toe.
Kneed het deeg nog even flink met je handen en vorm er vervolgens kleine balletjes van die je iets platdrukt. Verdeel deze
over de bakplaat.
Zet het 15-20 minuten in de voorverwarmde oven, totdat de kruidnoten lichtbruin kleuren.
Als ze uit de oven komen voelen ze nog wat zacht aan, maar als ze afkoelen worden ze vanzelf knapperig

Nieuws van de activiteitencommissie (AC)
Door Charlotte Poldervaart, voorzitter

In de eerste week van het schooljaar heeft u zich kunnen opgeven om ons te helpen bij het voorbereiden van onze
activiteiten. Hier hebben we een behoorlijk aantal aanmeldingen voor gekregen, waar we ontzettend blij mee zijn!! Inmiddels
hebben we ook een aantal data doorgemaild waarop we hulp kunnen gebruiken. Van alle ouders die zich opgegeven hebben,
hebben we niet van iedereen een reactie gekregen. Wellicht is de mail in uw spamfilter terecht gekomen en kunt u hier nog
eens naar kijken. Voor de ouders die zich nog niet opgegeven hebben, u kunt dit altijd doen middels een email naar
ac.willemalexanderschool@gmail.com.
Helaas hebben we deze afgelopen periode afscheid genomen van twee van onze leden: Dionne van Genderen en Rebecca de
Palm-Sumter. Ontzettend jammer, we gaan ze allebei heel erg missen! We bedanken ze dan ook beiden voor hun
enthousiasme en inzet de afgelopen jaren.
Hierdoor hebben we ook weer vacatures binnen de AC. Wanneer u hier interesse voor heeft, dan kunt u zich aanmelden bij
een van onze leden, bij mij, of via bovenstaand mailadres.
Onze penningmeester, Simone Bauwens, is de afgelopen weken druk bezig geweest met het afsluiten van het boekjaar van
vorig schooljaar. Deze cijfers zijn gecontroleerd door een ouder van school, die geen onregelmatigheden heeft kunnen
ontdekken. Op basis van de cijfers heeft Simone een presentatie gemaakt, welke wij graag aan u willen laten zien.
We nodigen u hierbij uit om op woensdagochtend 29 november om 09.00 uur in de Meent naar onze presentatie te komen
kijken/luisteren. Op deze ochtend zullen we u laten zien waar uw ouderbijdrage aan is uitgegeven en waar we deze het
komend jaar aan uit gaan geven. Natuurlijk is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen. Op dit moment staat de
presentatie ook op de site: https://www.willem-alexanderschool.nl/pagina/374606/Activiteitencommissie, hier vindt u een
linkje naar de presentatie.
Tot zover het ‘zakelijke’ gedeelte!
Onze sinterklaascommissie is al uitgebreid bezig met de voorbereidingen voor sinterklaas. We hopen dat Sint ook dit jaar de
Willem-Alexanderschool niet overslaat en dat we er voor de kinderen een onvergetelijke ochtend/middag van kunnen gaan
maken.
Ook de kerstcommissie is vol in actie. Vorig jaar zijn we begonnen met het vervangen van alle ‘oude’ kerstversiering. We
hopen daar dit jaar weer mee verder te kunnen gaan. Ook wordt er gewerkt aan een fraai kunstwerk boven de kapstok in het
gebouw van groep 5 en de groepen 4 werken aan versiering voor hun eigen ingang, net als de kinderen van de Cirkel waar ze
de ingang mee delen.
U hoort het al: het is nooit saai binnen de activiteitencommissie!

Berichten vanuit de Paaskerk
Kliederkerk David en Goliath – 26 november
Iedereen krijgt het benauwd bij het zien van de reus Goliat, maar de jonge David is niet bang voor hem. Wil jij samen met ons
meer te weten komen over het verhaal van David en Goliath? Ontdek en beleef met ons mee op zondag 26 november tijdens
Kliederkerk van 16.00 tot 18.15 uur (inclusief eten) in de Paaskerk (Augustinuspark 1, Amstelveen). Opgeven kan voor 23
november bij jeugdwerker Nienke van der Heiden (kliederkerk@pga-b.nl / 0637227676). Meer informatie vind je op
www.facebook.com/KliederkerkAmstelveen.
Kliederkerk is voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar die samen met hun ouders/verzorgers/opa en oma door middel van
creatieve, sportieve en gekke activiteiten bijbelverhalen willen ontdekken.
Kinderkerstfeest – 24 december
De herbergier heeft het druk; hij heeft gehoord dat de Koning bij hem langs zal komen! Dat gebeurt natuurlijk niet iedere
dag. Dus moet hij zorgen dat alles piekfijn eruit ziet, dat er zachte kussens zijn en het lekkerste eten dat er is. Een man en
vrouw die zeggen dat ze een kind gaan krijgen, kan hij er niet bij hebben natuurlijk.
Op 24 december vieren we het Kerstfeest met en voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Van harte welkom in de Paaskerk,
Augustinuspark 1 om 19.00 uur. Als je wat eerder komt, kun je op de foto in de kerststal en is er iets lekkers te eten en te
drinken. Zie voor meer informatie www.paaskerk-amstelveen.nl of www.kerst020.nl.

Sportinstuif Sportbedrijf Amstelveen
Vind je sporten leuk? Hou je van afwisseling? Kom dan eens langs!
Dag: elke woensdag
Tijd: 13.30 - 15.30 uur
Plaats: De Meent, Orion 3
Kosten: € 3,00 p.p., € 2,50 p.p. met strippenkaart, gratis na activering Sport & Cultuurkaartabonnement
De instuif is voor jongens en meisjes van 6 tot 12 jaar. De instuif gaat door in de schoolvakanties en stopt aan het einde van
het schooljaar.
Bij deze instuif kun je een heleboel verschillende sporten doen.
Je mag zelf kiezen wat je wilt doen.
We beginnen en eindigen met een leuk spel.
Meer informatie: info@sportbedrijfamstelveen.nl. Tel. 088-8585100

Schaakweek Amstelveen 2017
Basisscholieren Toernooi in het E.G.C.C, Schokland 14 te Amstelveen
Voor wie:
Basisscholieren in de regio Amstelveen, Uithoorn en Ouderkerk.
Basiskennis schaakregels wel nodig!
Toernooiopzet: Twee groepen van ca. 75 scholieren, waarschijnlijk één groep voor scholieren uit groep 3-6
en één groep voor scholieren uit groep 7-8.
7 ronden van max. 30 minuten (zonder schaakklok)
Naast individuele prijzen ook schoolprijzen: Meeste deelnemers per school en hoogste
gemiddelde score per school (min. 5 scholieren nodig)
Wanneer:
Woensdag 29 november
Aanmelding:
Uiterlijk 28 november, dus niet aan de zaal!! o.v.v. naam (+ J/M), naam school, groep en leeftijd.
Bij:
Michiel Harmsen, e-mail: scholierentoernooi@zukertortamstelveen.nl of mobiel: 06-10703342
Zaal open:
13.00 – 13.15 uur
Uitleg:
13.15 – 13.30 uur
Wedstrijden:
13.30 – 17.00 uur
Prijsuitreiking: ca. 17.15 uur
Inschrijfgeld:
Gratis!

Alle activiteiten op een rij
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Activiteit
Kindvrije dag
Start thema groep 3: Sinterklaas
Start thema groep 4: Sint
Start thema groep 5: Boeren en Dorpen
Start thema groep 7: De stad
Lootjes trekken groep 5-8
Start thema groep 6: Gouden Eeuw
Start thema groep 8: Kolonialisme
Schoen zetten groep 1-4
Spelletjesochtend groep 1-2 met groep 8b
Start thema groep 5: Sint en Kerst
Sinterklaas
Start thema groep 3: Kerst
Start thema groep 7: Water
Kerstviering
Vrij groep 1-8
Kerstvakantie t/m 05-01-18
Start thema groep 3: Letters en verhalenfeest
Start thema groep 5: Romeinen
Start thema groep 6: Nederlandse landschappen
Start thema groep 7: Sterren en planeten
Start thema groep 8: Natuur
Oefentoets groep 8 t/m 11-01-18
Informatieavond groep 8: voortgezet onderwijs
Bibliotheekles op school groep 4: Dat zoeken we op
Nieuwsbrief 3

