
 
 

Vooraf 
Afgelopen maandag waren de 
kinderen vrij en was er een 
studiedag voor de meesters en 
juffen. In de afgelopen twee jaar zijn 
er veel personele wisselingen 
geweest. Het was goed om met 
elkaar een dag de tijd te nemen om 
diepgaand over ons onderwijs door 
te spreken. Centraal stond de vraag: 
Wat is goed onderwijs? We kijken 
terug op een inspirerende dag die 
nieuwe energie geeft om samen te 
werken aan onderwijsontwikkeling.  
 
Geboortenieuws 
Al even geleden hebben Martijn en 
Esmee Jansen een zusje gekregen. 
Haar naam is Evi. We willen Martijn 
(gr. 4), Esmee (gr. 5) en ook Nick en 
Miranda alsnog van harte feliciteren 
met de geboorte van Evi. 
 
Ook bij de familie Hazeleger is een 
zusje geboren. Haar naam is Pleun. 
Ze is het zusje van Lieve (gr. 3) en 
Vivienne (gr.1/2D). We feliciteren de 
familie Hazeleger van harte met de 
geboorte van Pleun. 
 
Welkom 
Onlangs mochten we twee nieuwe 
leerlingen welkom heten. Amin en 
Aya Laaouina zijn gestart in groep 5 
en 7. We wensen hen een fijne tijd 
bij ons op school.  
 
Klassenouders 
Fijn dat er ook dit jaar weer ouders 
bereid zijn om zich in te zetten als 
klassenouder! Deze ouders helpen 

af en toe mee met extra activiteiten 
of klussen in de groep. 
In sommige groepen is geen 
klassenouder gevraagd i.v.m. het 
ontbreken van taken op dit vlak. 
Hieronder het overzicht van dit jaar: 
 

Gr. Naam Moeder van 

1a 
Karin 
Jacco-Anne 

Tim Mandersloot 
Lea van den Brink 

1b 
Ilona 
Giselle 

Elena v.d. Berg 
Lynn Fraanje 

2a Lianne Dies Jansen 

2b 
Erika 
Willeke 

Lize v Middendorp 
Raimo Threels 

3 Jessica 
Gijs-Jan 
Donkersteeg 

3/4 Erinka Yarah Hendrix 

4 Willemieke Emma van Harten 

5 Amanda Emma Brunekreef 

6 
Jessica 
Elizabeth 

Leonie Donkersteeg 
Rosanna v.d. Berg 

6/7 -  

7 -  

8 -  

 
 
 

Voortgang bouw 
Aankomende maandag mogen we 
met alle kinderen een kijkje nemen 
op de bouw. Zo kan iedereen al vast 
een indruk krijgen van het nieuwe 
gebouw. Ook hebben we samen met 
bouwbedrijf Kreeft een leuke 
activiteit bedacht zodat de kinderen 
zicht krijgen op alle verschillende 
vakmensen die op de bouw 
werkzaam zijn.  
 
Inmiddels is de datum van 
oplevering definitief en is het zeker 
dat we in en rond de kerstvakantie 
naar het nieuwe gebouw verhuizen. 
Verderop in deze nieuwsbrief ziet u 
een aantal foto’s die een beeld 
geven van de voortgang.  
 
Kamp groep 8 
Groep 8 is vorige week met elkaar 
op kamp geweest naar Ermelo. 
Dianne en Luca vertellen op de 
volgende pagina wat zij hebben 
beleefd: 
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De activiteiten waren gezellig en 

leuk. De eerste dag begonnen we 
met fietsen in de ochtend. En toen 
gingen we bomen kijken en in het 
bos spelen en bamboestieken. 
Toen gingen we verder fietsen. En 
toen kwamen aan op het kamp [ ´t 
kamphuus]. En toen gingen we ons 
lekker uitleven op het kamp. 
de begon met het 6-spel en vieze 
macaroni gegeten. Toen hadden we 
vrije tijd en toen gingen we cluedo 
doen. En toen gingen we slapen [ de 
ouders en meester/juf deden nog 
even een kaartspel doen].We 
begonnen met een ochtend 

gymnastiek. Toen gingen we 
ontbijten. iedereen kon daarna iets 
voor zichzelf doen. En toen gingen 
we fietsen naar camping ermelo, 
daar gingen we in het klimbos 
parcours  afleggen. En toen gingen 
we door naar het zwembad. Nadat 
we lekker hebben gezwommen 
gingen  we weer terug fietsen. Toen 
het avond werd gingen we lekker bij 
het kampvuur zitten. en toen waren 
er wat kinderen best bang want er 
werd een grap met ons uitgehaald. 
Toen was het al best wel laat en 
toen deden we nog de bonte avond. 
ging degene die in de stoel een grap 
vertellen en toen moesten we 
slapen[ hebben we weinig 
gedaan].We begonnen de ochtend 
weer met ochtendgymnastiek. Weer 
ontbeten. Toen weer fietsen. 
We zijn toen nog even wezen 
winkelen in putten. En het laatste 
dat we gingen doen was golfen. En 
toen weer naar huis. 
 
door: Luca Morren 
 
Als eerst moesten we een heel end 
fietsen. Toen kwamen we aan in het 
bos. En daar gingen we 
bamboestieken. We mochten wat 
eten en daarna gingen we een spel 
doen. We gingen op de fiets naar 
het kamphuus. Daar mochten we 
iets voor ons zelf doen. Nadat we 
vrije tijd hadden gehad gingen we 6-
kamp doen. We gingen (waar we 
geen zin in hadden) macaroni eten. 
na het eten gingen we cluedo doen. 

toen moesten we slapen (wat we 
bijna niet hebben gedaan) 
in de ochtend moesten we 
ochtendgymnastiek doen. Na 
ochtendgymnastiek gingen we 
ontbijten. Toen gingen we op de 
fiets naar het klimbos. 
We gingen vanuit het klimbos naar 
een zwembad en daar gingen we 
zwemmen. We stapten weer op de 
fiets naar het kamphuus. Toen 
gingen we even chillen en daarna 
gingen we avond eten. 
 
We gingen de bonteavond doen 
(Thamar en Dianne gewonnen). We 
hadden een kampvuur gemaakt en 
gingen we marshmallows roosteren. 
we hadden een avondsluiting 
buiten. En toen gingen we naar bed. 
En toen gingen we fietsen naar 
camping ermelo, daar gingen we in 
het klimbos parcours  afleggen. 
En toen gingen we door naar het 
zwembad. Nadat we lekker hebben 
gezwommen gingen  we weer terug 
fietsen. Toen het avond werd gingen 
we lekker bij het kampvuur zitten. 
en toen waren er wat kinderen best 
bang want er werd een grap met 
ons uitgehaald. Toen was het al best 
wel laat en toen deden we nog de 
bonte avond. Degene die in de stoel 
een grap vertellen en toen moesten 
we slapen [hebben we weinig 
gedaan]. We begonnen de ochtend 
weer met ochtendgymnastiek. Weer 
Ontbeten. Toen weer fietsen. 
We zijn toen nog even wezen 
winkelen in putten. En het laatste 
dat we gingen doen was golfen. En 
toen weer naar huis. 
  
geschreven door: Dianne vant foort 
 
Stagiaires 
Dit jaar hebben we weer enkele 
stagiaires die in verschillende 
groepen zullen stage lopen. In deze 
nieuwsbrief stellen Aletta Vonk en 
Emma Veenschoten zich voor.  
 
Hallo, ik ben Aletta en ik ben 17 jaar. 
Ik kom uit Barneveld. Ik studeer de 
PABO (1e jaar) op de CHE en ik loop 
nu stage op de Koningin 

Beatrixschool 
in groep 1 / 2. 
Ik houd erg van 
actief bezig 
zijn, want ik 
sport veel. 
Daarom vind ik 
het ook zo leuk 
om met 
kinderen te werken. Vooral omdat 
ze zo actief zijn. Naast sporten vind 
ik het ook erg leuk om muziek te 
maken. Ik speel bijvoorbeeld gitaar 
en piano en ik zing. Tijdens mijn 
examenjaar heb ik mogen optreden 
voor mijn examen muziek wat ik 
onwijs leuk vond. Het lijkt mij dan 
ook ontzettend gaaf als ik een stukje 
muziek mee zou kunnen meenemen 
in het lesgeven aan de kinderen. Ik 
heb er onwijs veel zin in en ik ben 
benieuwd wat ik nog meer zal leren 
in de stage. 
  
Groeten, 
Aletta Vonk. 
 
Mijn naam is Emma Veenschoten. Ik 
ben 17 jaar en woon in Stroe. Ik 
voetbal bij Vv Stroe en vind het leuk 
om met vriendinnen en familie 
gezellige dingen te doen. Op dit 
moment zit ik in het 1e jaar van de 
opleiding leraar basisonderwijs op 
de CHE. Dit jaar mag ik iedere 
donderdag bij deze basisschool 
stage lopen en af en toe een hele 
week. Ik kijk uit naar de komende 
tijd!  
 
Groetjes,  
Emma Veenschoten 

 
 
Dankdag 
Woensdag 2 november is het 
dankdag. Met de groepen 3 t/m 8 



 
 

gaan we dan naar de ochtenddienst 
in de Hervormde Kerk. Het thema 
van deze dankdag is: Wie dank jij? 
Centraal staat het verhaal van Elia 
de beek Krith uit 1 Koningen 17.  
 
Bijbelverhalen 
Hierbij het bijbelrooster voor de 
komende weken. 
 
Week 41 
Deze week wordt er verteld over de 
vlucht van Jakob. Hij komt in een 
vreemd land. God laat Jakob niet 
los. Hij zegent hem en Jakob wordt 
een rijk man. 
 
Week 42  
Jakob keert terug naar zijn 
geboortegrond. Het land dat God al 
had belooft aan zijn grootvader 
Abraham. 
 
Week 44 
Deze week worden de verhalen van 
Jozef verteld. 
 

Verjaardagskalender  

Oktober 

8 Anne Davelaar 5a 

8 Amber van 't Foort 1c/ 2c 

8 Sven van Lagen 1c/ 2c 

8 Lize van Middendorp 1d/ 2d 

11 Nick Dekker 5a 

11 Gijs-Jan Donkersteeg 3a 

11 Tim Teunissen 1c/ 2c 

13 Manuel Duits 8a 

14 Sarah van Veldhuisen 1c/ 2c 

14 Dani van Voorst 1d/ 2d 

15 Marilyn van den Brink 4a 

20 Fiene Fraanje 1c/ 2c 

25 Liz van den Berg 6a 

31 Hugo Morren 1c/ 2c 

NOVEMBER 

1 Guido Hazeleger 3a 

3 Jara Evers 6a 

3 Loïs van de Kam 6b/ 7b 

5 Wous van den Brin 4a 

6 Esmee Jansen 5a 

6 Thijs van de Kamp 7a 

6 Luca Morren 8a 

9 Naomi Donkersteeg 8a 

10 
Immanuel van den  
Brandhof 

1d/ 2d 

12 Finn van Maanen 3b/ 4b 

13 Fenna Duits 4a 

13 Dylan Hotz 4a 

14 Luuk van de Kamp 4a 

18 Kristel Lijbers 1d/ 2d 

19 Femke van de Munt 1c/ 2c 

19 Esja van den Top 5a 

22 Myrthe Hoogendoorn 7a 

22 Teun Pater 1d/ 2d 

24 Melle Duits 1c/ 2c 

27 Fleur Veldhuizen 4a 

28 Lorena Morren 5a 

 

 

Agenda 
 

10 okt. Kijkdag bouw 

24-28 okt. Herfstvakantie 

2 nov.  Dankdag 

10 nov. Schoolontbijt 

 

Foto’s Bouw 
 

 
Achterzijde school 
 

 
Ontvangsthal school 
 

 

 
Middenbouw plein 
 

 
Bovenbouw plein 
 

 
Sheddaken leerpleinen 
 

 
Lokaal bovenbouw 
 

 
Lokaal kleuterbouw 


