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Mediatoren 
Vanmorgen hebben Jael den Ouden, Colin Vernooy, Imme den Baars, Lars de Ronde, Jurrien Budde, 
Sem Verweij, Rosa Kievit en Raymon Zutekouw hun diploma kindermediator in ontvangst genomen. 
Alle leerlingen en hun ouders waren hierbij aanwezig. Zij hebben meegedaan aan de 
mediationtraining en zijn nu goed in staat om bij conflicten tussen leerlingen te bemiddelen met 
behulp van het Mediatie Stappenplan. Jongens en meisjes, van harte gefeliciteerd! 
Na de herfstvakantie zal in het halletje te zien zijn welke twee mediatoren “dienst” hebben op het 
schoolplein. Buiten zullen ze te herkennen zijn aan een speciaal  hesje. 
  
Schooltuin 
Gisteren hebben de leerlingen uit groep 3/4/5 de laatste appels geplukt uit de tuin. Voor ieder was er 
een stukje om te proeven. Volgens de kinderen hadden ze nog nooit zon lekkere appel gegeten! De 
leerlingen uit de bovenbouw gaan om de beurt elke woensdagmorgen in de schooltuin aan het werk. 
Het werk varieert van schoffelen tot groente oogsten en helpen met de verkoop aan de kraam. De 
leerlingen doen dit met veel plezier en met hulp van Miranda, Marijke en Ivonne. Zonder hen had 
onze groentetuin nooit zoveel kunnen opleveren. Er wordt nog steeds verkocht, (elke 
woensdagochtend) hoewel de verkoop zo laat in het seizoen al wel terugloopt. Op dit moment 
komen er nog prei, kool en worteltjes aan, zijn er zakjes met heerlijke lavendel en zijn er nog 
vetbollen te koop met zelfgekweekte zonnebloempitten. Van de opbrengst willen we  bloembollen, 
zaden en nieuwe groenteplantjes voor komend jaar aanschaffen. 
  
Kinderboekenweek en voorleeswedstrijd 
Tijdens een spannende finale tussen de klassenkampioenen heeft de jury, bestaande uit Simone ter 
Sluijsen, Joke Borgstein en Marja Moerenhout, Suze van Eck uit groep 3 gekozen tot 
voorleesschoolkampioen 2013! 
Vorige week donderdag hebben we veel belangstelling gehad van ouders en familie tijdens de 
inloopavond. Mede door die grote belangstelling, was het aansluitende “open podium” een groot 
succes. Hartelijk dank iedereen voor zijn of haar bijdrage! 
Komende donderdagmiddag om 13.15 uur zal de lees-mediacoach uitleg geven aan ouders voor het 
opnieuw indelen van de schoolboeken in de patio. Momenteel zijn die alleen op avi-niveau 
ingedeeld. We willen ze ook graag indelen in verschillende belevingswerelden, zodat het makkelijker 
wordt om een boek uit te kiezen waar je belangstelling naar uit gaat. Het gaat om de werelden 
“Denken en dromen”, ”Liefde en leven” en “Spanning en avontuur” Bent u in de gelegenheid om mee 
te helpen, dan heel graag. 
  
Bureau HALT 
Vanmiddag heeft een medewerkster van Bureau Halt een gastles in de bovenbouw gegeven. De 
leerlingen leken nogal onder de indruk want het was muisstil in de groep…  (er werd  o.a. gesproken 
over vandalisme, proces-verbaal, verhoor, ouders bellen….) 
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Hieperdepiep hoera!  
In de maand september hebben we Daan, Twan, Tara en Kiki  met hun verjaardag kunnen 
feliciteren.  In oktober zijn Fenne en Lars al jarig geweest en Iris is jarig op 23 oktober. We hopen dat 
iedereen een fijne verjaardag heeft gehad of nog gaat krijgen! 
  
Sponsorloop 
Colin Vernooy heeft maar liefst 275 euro opgehaald met zijn zelfgeorganiseerde sponsorloop voor 
KIKA. Colin, we zijn supertrots op je! Alle kinderen (en juf Marian) die hebben meegedaan, hartelijk 
dank voor jullie inzet! 
  
Ponyrijden 
Afgelopen vrijdagochtend kregen we visite van vier pony’s met begeleiders van manege Het Zesspan 
uit Kerk-Avezaath. Alle leerlingen mochten een stukje ponyrijden over het schoolplein en er was 
gelegenheid om een pony te roskammen. Deze activiteit viel nog onder het thema van de 
Kinderboekenweek. Ondanks de motregen was het was een erg gezellige ochtend. De foto’s staan op 
de website! 
  
Kinderpostzegels 
De leerlingen uit de bovenbouw hebben ook dit jaar weer  kinderpostzegels verkocht. De bestelde 
kaarten, postzegels of pleisters worden  vanaf 6 november bij u thuis gebracht. 
  
Juf Rianne met zwangerschapsverlof 
Aanstaande vrijdag is voorlopig de laatste werkdag van juf Rianne. Deze dag mogen de kleuters ook 
verkleed op school komen. Juf Henriette Wijnen is inmiddels goed ingewerkt en gaat 
Rianne  vervangen na de herfstvakantie. We wensen Rianne verder een voorspoedige zwangerschap 
en een goede bevalling toe! 
  
Agenda: 
17-10               13.15 uur uitleg over nieuwe indeling van onze schoolboeken door lees-mediacoach. 
Extra  hulp is van harte welkom. 
18-10               Verjaardag juf Rianne. De kleuters mogen verkleed naar school komen 
21 t/m 25-10    Herfstvakantie 
29-10               MR-vergadering 
1-11                  Reünie groep 8 van afgelopen jaar (High tea op school) 
8-11                 Nationaal schoolontbijt 
14-11                Ouderavond Buitenpret op De Klepper (ontwikkeling en communicatie 0-12 jr) 
  
Alvast een hele fijne herfstvakantie! 
namens het team, Marja Moerenhout 
 


