
Opening Kinderboekenweek: GI-GA GROEN! 
Afgelopen woensdag begon de Kinderboekenweek in 
Nederland en dat is niet onopgemerkt aan onze school 
voorbij gegaan. Natuurlijk is de opzet van deze week om 
het lezen bij kinderen te stimuleren zodat ze niet alleen 
meer gaan lezen maar er vooral ook veel plezier aan 
beleven. Om dit kracht bij te zetten had het team de 
opening aangegrepen om kinderen te enthousiasmeren 
voor het thema: GI-GA GROEN! Bij groen denk je 
natuurlijk aan de kleur groen, de natuur, maar ook aan 
duurzaamheid. Hoe gaan wij bijvoorbeeld met de 
grondstoffen en het afval om. Uit elke groep mochten 4 
kinderen van afval een kledingstuk maken en dit showen 
op de catwalk op het plein. En zowel de creaties als het 

showen was een groot succes. Daarnaast liepen er wat merkwaardige figuren op het plein 
die er groenig uitzagen. Na de opening hebben we ze niet meer gezien maar voorlopig 
gaan we ervan uit dat ze een veilig heenkomen in de natuur of anderszins hebben 
gevonden. Tot aan de herfstvakantie staan er allerlei leuke activiteiten op de rol voor onze 
kinderen, zoals de kinderboekenmarkt op 13 oktober (zie vorige nieuwsbrief) en het 
kinderboekenbal op 14 oktober. Het worden weer leuke tijden op de Van Maasdijkschool! 
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Dierendag bij de Ballonnen! 
Tja, kleuters en dieren... Dat blijft een 
mooie en unieke combinatie. En als het 
dan dierendag is dan wil je het liefst je 
eigen huisdier laten zien op school aan 
jouw klasgenootjes en de juf. Maar 
allemaal levende dieren in het lokaal 
daar doe je in ieder geval de dieren 
geen plezier mee. Maar dan zijn er 
gelukkig de knuffels nog! En voor 
kleuters zijn dat echte dieren. Zeker te 
weten! En dus krijgen de knuffels te 
eten en te drinken, helemaal volgens de 
logica van de fantasiewereld van de 
kleuter. Om jaloers op te worden! O ja, 
er was toch nog een echt levend dier: 
een spin! Maar wat voor huisdieren 
geldt, geldt ook voor de spin: niet in het 
lokaal. Dus die is netjes naar buiten 
gebracht. Daar spinde hij vrolijk verder! 



Groep 8 had een dag je in de de natuur! 
Onder prachtige natuursomstandigheden (zon!) leerden de kinderen van groep 8 van alles over de natuur in het 
Ketliker Skar. Zoeken naar waterdiertjes en deze bestuderen en kijken naar andere dieren aldaar. En dan kan het zo 
maar zo zijn dat je een damhert tegen het lijf loopt. Maak je toch niet iedere dag mee. Het was een leerzame en 
interessante dag voor de leerlingen en hier kon geen biologieboekje tegenop!

Nog meer natuur nieuws: Groep 7 had een biologiedag in Oranjewoud! 
Ook de kinderen van groep 7 hadden een mooie natuurbeleving in de bossen bij het statige Oranjestein. En er moest van 
alles gebeuren in het bos, zoals omgewaaide en aangevreten bomen wegzagen en opruimen. Maar natuurlijk was er ook 
oog voor allerlei zaden en vruchten uit het bos. Al met al was het een heerlijke doe-dag voor de kinderen!

iPad gebruik thuis... 
Wij  vinden  het  fijn  dat  veel  kinderen  de  iPad  mee  naar  huis  nemen  en  dat  ze  in  de 
thuissituatie gebruikt kunnen worden. Wellicht is het handig om tijdens het vervoer een 
buitenhoesje aan te scha!en zodat er geen overbodige krassen op de iPad komen. 



Veel plezier tĳdens het korfbaltoernooi voor onze teams! 
Wat hebben ze leuk en sportief gespeeld! 1e zĳn we niet 
geworden, maar alles hebben we meegemaakt: winst, 

verlies en gelĳkspel. Wat wil je nog meer?

Buurt is weer 
3,5 kg schoner!

Onze school doet mee met 
"Schoon belonen". Hiervoor krijgt 
de OR geld voor om leuke dingen 
mee te doen, want de gemeente 
sponsort dit project. En het mooie 
is dat de buurt wordt ontdaan van 
het zwerfafval. Groep 5 was deze 
k e e r a a n d e b e u r t e n z e 
presteerden het om maar liefst 3,5 
kg aan rommel uit de natuur te 
halen. Wij feliciteren deze toppers 
met dit nobele werk!

Groep 6 is gewoon 
lekker bezig! 

Zo  maar  even  een  weekje 
groep  6  en  wat  zijn  ze  lekker 
bezig  met  z'n  allen.  Grote 
hoogtes  halen  bij  de  klimwand 
en  groepswerk  waarb i j 
vertrouwen het sleutelwoord is. 
Natuurlijk werd er even genoten 
van de najaarszon om tenslotte 
helemaal  los  te  gaan  met  het 
creëren van de kleding voor de 
modeshow  bij  de  opening  van 
de  Kinderboekenweek.  Het 
resultaat? Haute couture!

Leden voor de verkeerscommissie gezocht!!! Iedereen vindt verkeersveiligheid rondom de 
school superbelangrijk. Vandaar dat wij een verkeerscommissie hebben. Hierin hebben 4 ouders en 1 
leerkracht zitting. Wij hebben nu 2 vacatures voor deze commissie. Wie van de ouders voelt zicht geroepen 
om deze belangrijke taak uit te voeren? Meld je aan bij juf Annie via annie.hettinga@ambion.nl .
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De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 
28 oktober 2022. 

Blijf ook het Ouderportaal volgen!

Gezocht: een lid voor de Ouderraad (OR)! 
Nog meer vacatures! De Ouderraad zoekt naar een lid voor de OR. Veel voorwaarden zĳn er niet, maar 
enthousiasme en enige handigheid in welke vorm dan ook wordt zeer op prĳs gesteld! Aanmelden kan bĳ 
de voorzitter Rob Wemekamp (06-13550881 of r.wemekamp@gmail.com ).

Gezocht: hulp bij het installeren van een lichtstrip aan de gevel van onze school! 
Een lang gekoesterde wens van de school is dat deze in de donkere maanden verlicht wordt. De lichtstrip is 
al een poos aanwezig maar bij de Ouderraad ontbreekt het een beetje aan handigheid om deze te monteren. 
Vandaar dat wij op zoek zijn naar ouders die dit wel kunnen en enigszins verstand hebben van installatie en 
aanbrengen van een lichtstrip. Aanmelden kan bij de voorzitter Rob Wemekamp (06-13550881 of 
r.wemekamp@gmail.com ). Zichtbaarder werk kunnen wij niet aanbieden en onze dank is enorm!

Heerlijke week weer bij Parachutes!
Onze kleuters vervelen zich geen moment op 
school. Dan zijn ze aan het kastanjes zoeken, 
gaan drummen of gitaar spelen met meester 
Jasper, worden ze geholpen door onze Whizzkids 
met programmeren, doen ze de leukste dingen met 
gym, helpen ze elkaar daar waar het kan, maken 
kleren voor de Kinderboekenweek, spelen op het 
plein en dan natuurlijk even lekker chillen op de 
zitzak met een boekje. Wie zou er niet hen willen 
ruilen...?

Ook in de groepen 3 en 5 is het GI-GA-GROEN! 
Groep 3 kreeg hulp van enkele meiden van groep 8 bij 
het dansen. Superleuk natuurlijk! Ook hier werden 
mooie kleren gemaakt voor de KBW! En natuurlijk 
wordt er veel gelezen en getekend als voorbode op de 
voordrachts- en tekenwedstrijd! We zijn benieuwd.

Groep 5 doet voor elke gelezen bladzijde een eikel in 
de vaas en die zit geheid vol deze week! Ziva kwam wel 
met hele bijzondere reptielen aanzetten: een gekko, een 
luipaardgekko en een ball python. Sommige kinderen 
durfden deze beesten te aaien. De juffen waren in geen 
velden of wegen te bekennen (koffie halen?). Ook 
waren er enkele meisjes met het idee gekomen om een 
compostbak voor de wormen te maken inclusief het 
recyclingsproces van de schillen. Veel groener kan het 
haast ook al niet. Ze zijn goed bezig daar!
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