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Schoolapp 

De schoolapp zetten wij in om infor-

matie en foto’s van de kinderen met u 

te delen. De schoolapp is inmiddels 

door een aantal ouders in gebruik. In 

de bijlage van deze mail kunt u lezen 

hoe u deze app kan installeren. Wilt u 

hem installeren als u dat nog niet 

heeft gedaan?  

Schoolfotograaf 

Helaas was de fotograaf 

ziek en konden er na de 

herfstvakantie geen fo-

to’s worden gemaakt. Het fotomo-

ment is verschoven naar aankomend 

voorjaar.  

Unit 1 

De kinderen zijn druk bezig met het 

thema dieren. Groep 1/2 werkt over 

huisdieren, groep 3 werkt over dieren 

in de sloot, groep 4 werkt over dieren 

in de zee. Na dit thema zullen wij ver-

der gaan met thema Sinterklaas en 

Kerstmis.  

Agenda: 

1-12 Studiemiddag,                                    

kinderen vrij vanaf 12.00 uur 

4-12 Sinterklaasviering 

17-12 Kerstviering 

18-12 Kerstvakantie vanaf 12.00 uur 

 

Welkom 

Micha is bijna 4 jaar en mag naar 

groep 1! Welkom Micha, wij wensen 

je een mooie schooltijd toe! 

Groep 3/4  

Vanwege de drukte die nu op het ach-

terplein ontstaat door de hoeveelheid 

ouders, zal groep 3/4 vanaf maandag 

16 november de hoofdingang gebrui-

ken om ‘s ochtends binnen te komen 

en ‘s middags weer naar huis te gaan. 

Ouders mogen op het Ankerplein of 

op de Kerklaan buiten het hek de kin-

deren opwachten. 
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Workshop ‘Dans’ 

Op woensdag 18 november staat de 

workshop ‘Dans’ voor groep 4 t/m 6 

ingepland, van 14.00-15.00 uur. 

U kunt uw kind aanmelden via  

www.gigamolenlanden.nl/ 

activiteiten-streefkerk/ 

 

 

 

 

 

 

 

Juf Anouk  
 
Misschien is het u opgevallen dat ik al 
een tijdje niet of nauwelijks aanwezig 
ben op school. Mijn gezondheid laat op 
dit moment te wensen over en met na-
me mijn energieniveau is daardoor 
laag. 
Voorlopig zal ik dan ook langzaam mijn 
taken weer gaan opbouwen. Ik ben via 
de mail gewoon bereikbaar. Mijn colle-
ga Nicolette van der Weide is mijn ach-
terwacht, zaken die ik zelf niet direct 
kan oppakken, zal zij overnemen. 
Mocht u zorgen hebben over uw kind, 
of iets willen bespreken wat niet lekker 
loopt, neem dan altijd contact op met 
één van de leerkrachten van uw kind. 
Als  u er niet uit komt, of toch nog vra-
gen hebt, ben ik via mail gewoon be-
reikbaar. Voor nu wens ik iedereen een 
fijn weekend in goede gezondheid. 
  
 Hartelijke groet, 
  
Anouk Vonk 


