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Beste ouders, 
 
Helaas brengt het weer ons al een beetje in een herfststemming en 
moesten we zelfs van de week al twee keer de deur eerder open doen, 
omdat de regen iets te enthousiast naar beneden viel. 

Dat brengt mij direct op een eerste aandachtspunt. Indien het behoorlijk regent, willen wij u verzoeken om even wat 
later naar school te komen. Dan kunnen we rustig om 10 voor half 9 de deur open doen en is er voor de leerkrachten 
ook nog even tijd om met elkaar een kopje koffie te drinken.  Alvast dank. 
Verder is deze week natuurlijk de Kinderboekenweek gestart en daar worden een aantal activiteiten voor 
georganiseerd. In deze nieuwsbrief kunt u daar alles over lezen.  
Vanaf 1 oktober is ook de vervanger van DigiDuif online gekomen. Jammer genoeg werkt het programma Social 
Schools nog niet helemaal goed en we zijn er dan ook druk mee bezig om dit verbeteren. U hoort daar meer over als 
het goed werkt en u kunt er ook informatie over terugvinden in deze nieuwsbrief. Deze week is ook een stageweek 
geweest van onze stagiaires van de opleiding voor leerkracht. Tot ons grote plezier, hebben we dit jaar 4 aanstaande 
meesters in onze school. We hopen natuurlijk dat dit voorbeeld door meer “heren” wordt gevolgd. 
Morgen, vrijdag 5 oktober, is het weer de dag van de leerkracht. Een dag die vooral in het teken staat van de 
verbeteringen voor de leerkrachten, die afgelopen jaar zijn doorgevoerd door de overheid en die misschien ook 
kunnen bijdragen aan het vergroten van het aantal mannen in het onderwijs.     
Ten slotte nog een berichtje over de schoolgids. De nieuwe versie voor 2018-2019  is nagenoeg klaar. Vandaag 
worden de laatste verbeteringen nog aangebracht en dan proberen we de schoolgids as. maandag op de 
verschillende informatie pagina’s te hebben. 
Een goed weekend en veel plezier. 
  
E.M.Jonker Dir a.i  
 
BaVinci Codes 
De organisatie van de BaVinci Codes voor de groepen 5 t/m 8 is in volle gang. Op 
vrijdagmiddag 9, 16 en 23 november zullen er weer tal van interessante en creatieve 
workshops voor de leerlingen gehouden worden.  
Voor een aantal workshops zijn we nog op zoek naar hulpvaders, -moeders, -opa's etc.  
Vindt u het bijvoorbeeld leuk om één of meerdere bijeenkomsten een groepje kinderen te helpen met haken, 
houtbewerken, linoleum snijden of robotica? We hebben voor ieder wat wils!  
Voor één workshop zijn we ook op zoek naar ouders die willen helpen met het verzorgen van het vervoer van en 
naar de workshoplocatie buiten school.  
Vindt u het leuk om ons te helpen, stuur dan een mailtje naar joella.blok@salomoscholen.nl. 
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Dierendag! 
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DATA / ACTIVITEITEN 
Oktober 
4                   Dierendag 
5                   Dag van de Leraar 
3 t/m 14     Kinderboekenweek 
8 t/m 10     Schoolfotograaf 
8 t/m 9 (09.00 uur)       Inleveren kleding All4 Africa 
10                Boekhandel Gillisen, 12.00 u in hal school 
15 en 16     Workshop Cobra Kunst: gr. 1 en 2 
16                NIO gr. 8 
20 t/m 26   HERFSTVAKANTIE 
 

JARIGEN 
5 t/m 11 okt. 
Groep: 
2 A:   Valentijn                    2 E:   Joris 
3 B:   Jessica                  4 A:   Jurre 
5 B:   Megan en Nigel        6 B:   Berend en Zoë 
6 C:   Scott                           7 B:   Caelyn 
8 B:   Noah 



 
 
 
 

 
 

De Kinderboekenweek is inmiddels in volle gang. Tijdens de opening hebben alle klassen een boek cadeau gekregen. 
Dit boek heeft als thema vriendschap. De Kinderboekenweek is vanaf woensdag 3 oktober tot en met zondag 14 
oktober 2018. 
In alle klassen wordt er tijdens de Kinderboekenweek extra aandacht besteed aan het lezen. We willen u helpen 
herinneren dat op woensdag 10 oktober de kinderboekenverkoop is in de hal. 

 Boekhandel Gillissen staat dan vanaf 12 uur in de hal.  
Komt u ook gezellig neuzen met uw kind? 

  
Digiduif/Social Schools 
Zoals u heeft gemerkt is afgelopen maandag Digiduif overgezet naar Social Schools. Dit is niet helemaal 
probleemloos verlopen, kunnen we nu vaststellen. We zijn nog hard bezig om het programma ons eigen te maken 
maar hier volgen alvast enkele tips: 

 In Social Schools 3.0 kunt u gewoon inloggen met de inloggegevens 
die u vanuit Digiduif al had. Alle gegevens worden dan meegenomen, 
u heeft dan ook geen koppelcode nodig!  

 Check uw gegevens: adres en telefoonummer(s). Geef ook toestemming om uw gegevens te delen, anders 

kunnen wij u als school, indien nodig,  niet bereiken. 

 In de kalender vindt u belangrijke data voor het huidig schooljaar. (De niet relevante informatie die per 
ongeluk was overgenomen, is inmiddels verwijderd). 

 
Mocht u nog meer vragen hebben over Social Schools, kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. We hopen 
alles binnenkort opgelost te hebben. 
 
All4Africa 
Afgelopen maandag zijn de enveloppen met daarin de zak voor All4Africa met de leerlingen meegegeven. Komende 
maandag kunt u deze dan inleveren op school. Graag niet eerder, om de overlast in de hal zoveel mogelijk te 
beperken.  Dus inleveren op maandag 8 okt. en dinsdag 9 okt. tot 09.00 uur! 
 
Schoolfotograaf 
Komende week komt de schoolfotograaf langs. In onderstaand schema ziet u wanneer uw zoon/dochter aan de 
beurt is voor de foto. 
 
Maandag      ochtend:  Groep 8A, 3A, 1-2B, 1-2A, 3B, 4A, en 4B 
                       middag:   Groep 4C, 5A en 5B 
 
Dinsdag         ochtend:  Groep 5C, 1-2C, 1-2D,1-2E, 6A, 6B en 6C 
                       middag:    Groep 8B, 7A en 7B 
 
Ook de groepsfoto’s worden op deze dagen dan genomen. Op 
woensdagochtend is het dan tijd voor de foto met broertje of zusje. De 
oudste van het gezin, haalt de andere gezinsleden(lid) dan op uit de klas 
voor de foto. Natuurlijk is er begeleiding bij voor de jongere leerlingen. Wanneer u heeft ingeschreven om op 
woensdagmiddag op de foto te gaan (met kinderen die niet(meer) op school zitten) dan wordt er géén foto gemaakt. 
Een foto van een compleet gezin is natuurlijk veel leuker! De intekenlijst voor de woensdagmiddag hangt in de hal 
van het hoofdgebouw. Er zijn nog enkele plaatjes vrij! 
 
De afscheidsfoto voor groep 8, met juffen en meesters, wordt gemaakt op dinsdag om 15.00 uur. De leerlingen uit 
groep 8 zullen dan iets later thuis komen!  
 
 
 



Broodje Engels 
Inmiddels zijn de groepjes voor Broodje Engels weer goed van start gegaan dit schooljaar. Wij zoeken echter nog 
kinderen uit groep 6 t/m 8 die het leuk zouden vinden om ook aan te sluiten. Bij nieuwe aanmeldingen kunnen we 
dan ook voor deze groep een nieuw groepje opstarten. 
De Engelse lessen worden op iedere dinsdag van 15.00-16.15 uur in een leslokaal bij ons op school aangeboden. 
Mogelijk dat bij de opstart van een nieuw groepje ook een andere dag wordt gepland. Dit uieraard na overleg met de 
school en ouders. De lessen zijn spelenderwijs, onder andere met behulp van de Cambridge lesmethode ‘Super 
Minds’. 
Aanmelden? Aanmelden kan altijd, op ieder moment in het schooljaar. Ook voor de lagere groepen! Als u uw kind 
wilt aanmelden, dan kan dat via het aanmeldformulier op http://happyhomework.nl/aanmelden. De eigen bijdrage 
voor de lessen betreft €37,50 per maand. Eenmalig vragen wij €25,00 inschrijfgeld. 

 


