
 
  

  CBS Op ‘e Hichte   |   De Terp 4, 8629 RA Scharnegoutum  |   (0515) 41 59 89   |   oph@palludara.nl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Oktober 2018 - jaargang 8, nr. 2 

Berichten   

Start- en kennismakingsweken 

Groepsinformatieavonden 

Lerarentekorten ook merkbaar bij ons 
Hoofdluiszaken en het kriebelteam 

Kinderboekenweek 

Studenten 

 
 

Vaste items 

Agenda 

Verjaardagen teamleden 

Trefwoord 

Inloopspreekuur 

Start- en kennismakingsweken 
De Gouden weken zijn inmiddels halverwege: Weken 
waarin er extra ingezet wordt op de groepsvorming en het 
positief omgaan met elkaar. 
U werd al snel na de vakantie uitgenodigd voor de  
kennismakings-/startgesprekken. Het moment om de  
leerkrachten te vertellen over hoe u uw kind(eren) ziet. 
Ook was er de gelegenheid, om te vertellen hoe uw  
kind school ervaart en waar het mogelijk tegenaan loopt. 
 
 
 
 

Agenda 

 
3-14 oktober 
Kinderboekenweek, 
thema: Kom erbij! 
 

 
 

22-26 oktober 
Herfstvakantie 

 
 
1 november 
Nieuwsbrief november komt op de 
website 

 

 

 
 
Verjaardagen teamleden 
 
16 oktober: juf Dukke 
 

Lerarentekorten, helaas ook merkbaar bij ons 

Helaas is er nog geen zicht op de vervanging voor juf Niese 
Klaziena haar zwangerschapsverlof, terwijl de tijd begint te 
dringen.  
We blijven op zoek naar goede vervanging…….! 
 

Groepsinformatieavonden 

De groepsinformatie avonden zijn helaas niet doorgegaan 
wegens te weinig aanmeldingen. Als team vinden we dit 
erg jammer. 
Van ouders ontvingen wij reacties van begrip, maar  
diegenen die zich wel hadden aangemeld vonden het ook  
jammer. 
 
 
 

Hoofdluis en Het Kriebelteam 
Na de zomervakantie, is Het Kriebelteam weer geweest. 
Tussen de vakanties in, controleren zij alle groepen op 
hoofdluis. Soms worden er extra controles gedaan, wanneer 
er meerdere meldingen van hoofdluis worden gedaan. 
Gelukkig bleken alle groepen deze keer hoofdluisvrij! 
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Inloopspreekuur 

 Eerste dinsdag van de maand van 8:30 uur tot 9:30 uur.  

 Bij de directeur (Dukke Hofman) en de intern begeleider (Fenna Zeinstra). 

Trefwoord                                                
 

Gevonden, a.d.h.v. spiegelverhalen n.a.v.   
1 Koningen: 
*de rijkdom van koning Achab 
*Achab wil de wijngaard van Nabot. 
 
Over mooi en lelijk, a.d.h.v. spiegelverhalen,  
  n.a.v. 2 Koningen: 
 *spannend bezoek 
 *geen profeet maar een knecht 
 *door het water genezen, Naaman 
 *hoog bezoek 
 *een stoere generaal en God is gratis. 

Kinderboekenweek, met als thema: Kom erbij! 
 
Een thema dat mooi past bij de Gouden weken.  
Woensdagochtend 3 oktober gaat bij ons schoolbreed de Kinderboekenweek van start. Hoe….? Dat 
houden we nog even geheim. Donderdagmiddag 11 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af met 
de traditionele voorleeswedstrijd. 
 

 
 

 

 

Studenten 
 
*In groep 6 loopt meester Hans Smit stage. 
  Hans hoopt in januari 2019 zijn Pabo diploma     
  te halen. 
 
 *Juf Tryntsje Nienke is na de zomervakantie 
   weer teruggekeerd in groep 4 bij juf Anny. 
   Tryntsje Nynke volgt de opleiding tot  
   Onderwijsassistente en hoopt dit jaar  
   haar diploma te halen. 
 
 *Elbrich Bouma is aan haar stage begonnen in  
   groep 2/3.  
   Elbrich zit in het eerste jaar van de Pabo. 
 


