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Beste ouders en verzorgers, 

Juf Judith 

In de zomervakantie is juf Judith bevallen van haar zoon Koen. 

Juf Judith is op woensdagochtend de leerkracht in groep 5 en 

op donderdagochtend in groep 4. Een aantal leerkrachten zijn 

op kraamvisite geweest bij Juf Judith, haar man Erwin én Koen. 

Er waren mooie knutselwerken gemaakt door de kinderen van 

groep 4 en 5 voor Koen! Het gaat goed met Juf Judith en Koen 

en juf Judith komt in november weer terug op school! 

 

Bibliotheek op School 

Zoals u weet hebben we op school een schoolbibliotheek in 

samenwerking met Bibliotheken Drenthe. Afgelopen maandag 

heeft het schoolteam bijscholing gekregen in het gebruik va de 

bibliotheek en het stimuleren van het lezen door kinderen. 

Hoe meer kinderen lezen hoe beter het is voor hun 

ontwikkeling. Daarom is het ook erg waardevol als kinderen 

thuis veel lezen en veel worden voorgelezen. Op onderstaande 

site kunt u veel inspiratie vinden om te lezen met u kind. Kinderen kunnen gratis lid worden van de 

bibliotheek. Zo heeft u altijd veel verschillende boeken in huis! 

https://www.debibliotheekopschool.nl/hoe.html 

 

Leerlingenraad 

Hieronder volgt een bericht van de leerlingenraad.  

 

Hallo allemaal, 

De leerlingenraad is weer begonnen. Uit elke groep zijn er 2 leerlingen gekozen om mee te doen met 

de leerlingenraad. De kinderen die in de leerlingenraad zitten zijn:  

Uit groep 5: Lilly en Merijn. 

Uit groep 6: Thirza en Sophie.  

https://www.debibliotheekopschool.nl/hoe.html


Uit groep 7: Faye en Vera.  

En uit groep 8: Annalie en Joyce. 

We hebben onze eerste vergadering inmiddels gehad. We hebben een paar dingen besproken waar 

we het over willen hebben dit schooljaar. 

Een paar dingen daarvan zijn: 

1. Afval buiten / binnen 

2. Gedragsregels 

3. Gebruik computers 

4. Thuiswerk corona 

Namens de leerlingenraad, 

Vera Linde de Wit 

Studiemiddag groep 1 tot en met 4 

Vrijdagmiddag 25 september zijn de kinderen van groep 1 tot en met 4 om 12.00 uur vrij. De collega’s 

hebben dan een studiemiddag met als inhoud (het circuit) spelend leren. 

Op woensdagmiddag 30 september zijn de kinderen van groep 1 tot en met 4 ook om 12.00 uur vrij. 

De collega’s van de onderbouw geven dan les in de bovenbouw. Deze bovenbouw collega’s 

gebruiken de studiemiddag om zich te verdiepen in de talentwerktijd van de woensdagmiddag. 

 

Berichten van derden: 

 

Activiteit in de herfstvakantie: Timmerdorp Dwingeloo 

Het timmerdorp opent op zaterdag 10 oktober en is dagelijks geopend van 13:00u tot 17:00u t/m 

zaterdag 17 oktober. Kinderen kunnen zich zowel individueel als in groepen (van minstens 4 

kinderen) opgeven om deel te nemen. 

 Verdere uitgebreide informatie is in het artikel te lezen via deze link: 

https://westervelder.nl/artikel/1122167/dwingeloo-krijgt-een-eigen-

timmerdorp.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F 

 

https://westervelder.nl/artikel/1122167/dwingeloo-krijgt-een-eigen-timmerdorp.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F
https://westervelder.nl/artikel/1122167/dwingeloo-krijgt-een-eigen-timmerdorp.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F


 

 

 



 


