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Speelgoed ( ruil )beurs 

Volgende week donderdag, 10 november, organiseert de MR met school een speelgoed
(ruil)beurs op school. Het idee hierachter is dat we het zonde vinden om nieuw speelgoed 
te kopen voor Sinterklaas, terwijl we bijna allemaal nog speelgoed in de kast hebben lig-
gen waar niet meer mee gespeld wordt. Dat kan je ook met elkaar ruilen! Beter voor het 
milieu én voor je portemonnee.  
 
Speelgoed inleveren kan op twee momenten:  
Woensdagavond 9 november van 19:30-20:30 uur.  
Donderdagochtend 10 november van 8:15-9:30uur.  
 
Iedereen kan op donderdagavond 10 november van 19:30 tot 20:30 uur langskomen om 
iets leuks uit te zoeken. Ook als je geen speelgoed had om in te leveren ben je welkom 
om iets uit te zoeken!! Er is genoeg voor iedereen.  
 
We hopen jullie volgende week allemaal te zien! 
Klaske de Haan  MR 

 
 

Nationaal schoolontbijt 

In de week van 7 tot en met 11 november doet de Spreng 
mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Bij ons op school is 
dat woensdag 9 november. In de bijlage kun je alles lezen 
over dit gezellige en educatieve ontbijtevenement. 

 

Nederlands jeugdontbijt 

Een goed begin is het halve werk! We weten uit onderzoek dat het belangrijk is om ’s 
morgens te ontbijten. Dit helpt je om overdag fit te zijn en om goed op te letten op 
school. Zo krijg je meer voor elkaar; iedere dag weer. Andersom is het zo dat je gewoon 
minder presteert als je het ontbijt overslaat. Jammer genoeg lukt het niet elke ouder om 
’s morgens een gezond ontbijtje op tafel te zetten. Misschien is er gewoon even niet ge-
noeg geld of weten ze gewoon niet hoe belangrijk een goed ontbijt voor je is. 

Nederlands Jeugd Ontbijt ondersteunt kinderen en ouders in die vroege uurtjes. Wij zor-
gen iedere week voor de levering van een ontbijt-box met zeven gezonde ontbijtjes. Daar-
mee kan het kind ’s morgens thuis aan de keukentafel van een heerlijk, goed gevuld ont-
bijtje genieten. Daar hebben deze kinderen de hele dag volop profijt en plezier van! 
Opgave: 

Nederlands Jeugdontbijt  

 

Luizenouders 

Een paar weken geleden heb ik een oproep gedaan voor Luizenouders. Ik heb tot nu toe 
1 ouder die zich heeft opgegeven.  We zijn dus nog opzoek naar luizenouders die na elke 
vakantie de kinderen willen controleren op hoofdluis.  

Opgave kan bij Juf Johanna:  

Johanna.Numan@pcbosmalllingerland.nl of Via Parro 
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Jarigen November 

5 Omayah 

9 Lina 

10 Mare 

11 Fin 

13 Chris 

16 Chayenna 

18 Felicity 

27 Chikku 

 

 



Friese rijders voor Oekraïne, 

 

Omdat de nood nog erg hoog is in Oekraïne zijn de Friese rijders nog een ritten  
aan het organiseren daarheen. 

Op dit moment zitten er 4 miljoen mensen zonder stroom en dus straks in de 
kou (met temperaturen die wel -20 kunnen zijn) 

Ze zitten daarom op dit moment te springen om winterkleding en dekens/dekbedden. Hebt u deze goederen 
over dan mag u deze vanaf maandag weer inleveren op school. 

In de hal bij de vooringang mag u deze goederen neerzetten.  

Levensmiddelen zijn natuurlijk ook altijd nog welkom. 

 
 

November is de maand van aangepast sporten.  
 
In november leggen we de nadruk op wat je allemaal wél kan 
en wat er mogelijk is op het gebied van sport en bewegen in 
de gemeente Smallingerland. Ctrl-Klik voor informatie op on-
derstaande link. 
 Maand van Aangepast Sporten - Sportbedrijf Drachten  
 
 
 
 

 

Speeltoestel kleuterplein. 

Omdat het oude kleuterspeeltoestel is afgekeurd is deze weggehaald. 

In het nieuwe jaar zal er een nieuw mooi speeltoestel geplaatst worden voor de peuters en de kleuters van onze 
school. 

 
Stagiaires 2022 / 2023 
Hieronder een overzicht van de huidige stagiaires: 

Groep 1 Juf Marije maandag en dinsdag 

Groep 1 Juf Lwam woensdag en donderdag 

Groep 2 Juf Alyssa woensdag en donderdag 

Groep 3 Juf Mirte maandag en dinsdag 

Groep 4 Juf Renate dinsdag 

Groep 5 Meester Roan woensdag en  ook op donderdag 

Groep 6 Meester Milan  dinsdag 

Groep 8 Juf Michelle maandag en dinsdag 


