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Beste ouder, verzorger 

 
Nieuwe leerling 
Daan Walhout is gestart in groep 1. We wensen Daan een heel fijne schooltijd toe. 
 
Schoolfruit 
We doen weer mee met het EU-schoolfruit. Van 9 november t/m 16 april krijgen we 3 keer per week 
groente of fruit geleverd. We weten nog niet op welke dag de levering is. Zodra dat bekend is, weten we op 
welke dagen de kinderen geen eigen tussendoortje mee hoeven te nemen. Wij zullen u hiervan op de 
hoogte brengen. 
 
Leerlingenraad 
De mening van onze leerlingen vinden wij erg belangrijk. Daarom hebben we een leerlingenraad. Deze 
bestaat uit kinderen van groep 5 t/m 8. Van elke groep zit er één leerling in de raad. 
We beginnen de verkiezing met het ophangen van de promotieposter. Elke leerling die zich kandidaat wil 
stellen maakt een campagneposter. Daarna gaan ze de klassen rond om hun standpunten toe te lichten. 
Dit jaar hebben we, heel modern, digitaal gestemd. 
Ongeveer 5 keer per jaar is er een vergadering van de leerlingenraad. Juf Corrie zal deze vergaderingen 
leiden en de punten die daar naar voren zijn gekomen bespreken met de leerkrachten. 
Dit jaar bestaat de leerlingeraad uit: Noor (groep 5), Sam (groep 6), Lotte (groep 7) en Kaylee (groep 8). Van 
harte gefeliciteerd met jullie benoeming. 
 
Hun eerste taak is al snel. Zij mogen de jury zijn tijdens de finale van de voorleeswedstrijd van groep 7/8. 
 
Voorleeskampioen 
In groep 7/8 is tijdens de kinderboekenweek een voorleeswedstijd gehouden. In de klas waren de 
voorrondes en op vrijdag 9 oktober is de finale. De kinderen die in de finale zitten lezen voor aan alle 
kinderen van de school en de leerlingenraad kiest de winnaar. 
Houdt u Facebook in de gaten voor de uitslag! 
 
Project bekende Zeeuwen 
Na de herfstvakantie starten we met een schoolbreed project: “Bekende Zeeuwen’. Vanwege de 
coronamaatregelen kunnen we niet afsluiten met een kijkmiddag. Daarom hebben we gezocht naar 
activiteiten waarvan de kinderen thuis iets kunnen laten zien. Bijvoorbeeld het maken van een Kahoot op 
de IPad. 
 
Emma Heesters is inmiddels een bekende Zeeuw en oud-leerling van onze school. Helaas had ze geen tijd 
om naar school te komen. Wel hebben we ons eigen Lindenlied geschreven op een liedje van haar. Groep 
7/8 heeft dit lied professioneel ingezongen en met heel de school zullen we hier een clip bij maken.  
 
Mocht uw zoon of dochter niet mee mogen doen met de opname van de videoclip dan kunt u dat 
doorgeven aan de leerkracht van uw zoon of dochter. We gaan de video delen op Facebook en YouTube. 
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Leerling ziekmelden 
Wanneer u uw zoon of dochter ziek wilt melden verzoeken wij u om ‘s ochtends voor schooltijd naar school 
te bellen. Er wordt vaak geappt of gemaild over een zieke leerling, maar als de betreffende leerkracht een 
vrije dag heeft of net niet op haar telefoon heeft gekeken dan kan het zijn dat de informatie niet op tijd bij 
de juiste leerkracht is. 
 
Kiwistickers 
Tijdens de leerlingenraadverkiezing kwam het al een paar keer naar voren: “We willen meer ballen’. Nu is 
het zo dat we vaak ballen aanleveren, maar die verdwijnen ook net zo snel weer op het dak of in de bossen 
van de jeugdsoos. Nu kunnen we gratis 20 ballen verdienen door 300 stickertjes die op kiwi’s zitten te 
verzamelen. Als iedereen mee spaart moeten we dat kunnen halen. 
Spaart u mee? Tot begin december hebben we de tijd om de stickers bij elkaar te krijgen. 
 
Parro 
We gaan binnenkort starten met het uitzetten van de ouderapp van Pasnassys. Via deze app kunnen 
leerkrachten makkelijk foto’s en berichten met u delen en kunt u de leerkrachten vragen stellen of iets 
doorgeven. Er staat een agenda in waarop de leerkrachten het huiswerk kunnen plaatsen en via de 
gespreksplanner kunnen de ouder-kindgesprekken online ingedeeld worden. Zeker dat laatste is erg handig 
aangezien u als ouder nog niet naar binnen mag. 
U krijgt via een aparte mail meer informatie over het aanmelden voor de app. We vragen u wel zich 
allemaal aan te melden, omdat u anders informatie zult missen die via de app gestuurd wordt. 
 
Sinterklaas 
Vanwege de Coronamaatregelen zullen we het Sinterklaasfeest dit jaar anders moeten organiseren dan dat 
we gewend waren. We laten het feest zeker doorgaan, maar de vorm is iets anders.  
In de krant heeft u wellicht al gelezen dat we afstappen van Zwarte Piet en alleen nog met roetveeg Pieten 
en andere Pieten gaan werken. De Sinterklaas en zijn hulpjes zullen zich hieraan aanpassen. 
 
Talent voor de Toekomst 
U kunt uw zoon of dochter weer opgeven voor een nieuwe workshop. Voor groep 1 t/m 8 is dat Apenkooi 
op maandagen vanaf 2 november. 
Voor groep 5 t/m 8 wordt er ook Spaans aangeboden op de dinsdagen vanaf 3 november. 
 
Data komende periode 

Vrijdag 9 oktober  Afsluiting kinderboekenweek met de finale van de voorleeswedstrijd en 
vriendjes lezen 

Donderdag 15 oktober Gastles van het Waterschap over dijken voor groep 5/6 

Maandag 19 oktober Start herfstvakantie Let op! Vrijdag is geen vrije dag 

Maandag 26 oktober Weer naar school 

Maandag 2 november Start schoolbreedproject Bekende Zeeuwen 

Dinsdag 10 november Studiedag (alle kinderen vrij) 

 


