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Belangrijke data 
5-10 Opening Kinderboekenweek 
en sensomotorische sportdag Avonturiers 
12-10 Boekenmarkt  
14-10 Afsluiting Kinderboekenweek 
24-10 t/m30-10 Herfstvakantie 
 
 

Studiedagen 2022/2023 
Woensdag  9-11-2022 studiedag 
Maandag    9-1-2023 studiedag 
Woensdag  8-2-2023 studiemiddag vanaf 
12 uur 
Vrijdag        24-2-2023 studiedag 
Donderdag 6-4-2023 studiemiddag vanaf 
12 uur 
Dinsdag      11-4-2023 studiedag 
Woensdag  7-6-2023 studiemiddag vanaf 
12 uur 
  
 

Kamp groep 7/8 
 
Woensdag 21 september t/m vrijdag 23 
september waren de leerlingen van 7/8 van de 
Uitvinders op kamp naar Woudenberg. We 
hebben ons prima vermaakt in deze mooie 
omgeving en het weer was ook top! We hebben 
het ruilspel gedaan, levend mastermind 
gespeeld, kampvuur gemaakt, een sport-en 
spelochtend gehouden, op de fiets naar de 
piramide van Austerlitz geweest, in de speeltuin 
gespeeld, in de botsauto’s rondgescheurd (en 
vooral de juffen blauwe plekken bezorgd), in de 
zweefmolen gezeten en nog veel meer. Sommige 
leerlingen hebben ook de piramide zelf 
beklommen en genoten van het prachtige 
uitzicht. Natuurlijk mocht de ‘Bonte Avond’ ook 
niet ontbreken en waren er weer leuke, originele 
en grappige optredens en werd alles aan elkaar 
gepraat door presentatoren! Beide avonden 
kwamen er nog meer juffen gezellig bij ons op 
bezoek. Na het opruimen en inpakken vrijdag zijn 
we op de fiets naar Driebergen gegaan om daar 
nog even een duik te nemen in het zwembad. We 
willen alle ouders die ons gereden hebben en 
onze spullen en fietsen hebben vervoerd via deze 
weg heel erg bedanken!   
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Sensomotorische sportdag                                    

Woensdag 5 oktober zal er voor de 

Avonturiers een sensomotorische 

sportdag georganiseerd worden. 

Deze start om 8.30 tot 10.30 uur.  

 

Nieuwe leerlingen 
Bij de Avonturiers verwelkomen wij twee 
nieuwe leerlingen, Victoria en Sterre. Bij 
de uitvinders verwelkomen wij Tobias! 

Juf Nikee 
Juf Nikee zal op 13 oktober weer gaan 
starten na haar verlof. Welkom terug 
juf Nikee!  



  

Kinderboekenweek  
Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar ‘Gigagroen’. In de klas zullen wij extra 
aandacht besteden aan lezen! Wij nodigen u van harte uit om bij de opening aanwezig te zijn 
op woensdag 5 oktober 13.15 uur tot 13.45 uur.  
 
Tevens houden wij een 
voorleeswedstrijd in de klas. De 
winnaars mogen een stukje 
voorlezen tijdens de afsluiting van 
de Kinderboekenweek. Tijdens 
deze afsluiting bent u ook welkom, 
dit is op 14 oktober van 13.15 uur 
tot 13.45 uur.  
 
Bij de onderzoekers komt er een schrijver op bezoek in de klas!  
 
Op woensdag 12 oktober van 13.30 uur tot 14.30 uur organiseren de bibliotheekouders een 
boekenmarkt. U kunt voor een klein prijsje mooie boeken kopen! 
 

 

Herfstgesprekken 
In de week van 10 oktober zullen de herfstgesprekken voor groep 1 t/m 7 plaatsvinden op 
school. U kunt zich hiervoor inschrijven via de schoolapp vanaf 4 oktober. 
 
Op woensdag 2 november houden wij de middag en de avond vrij voor onze 

herfstgesprekken met de groep 8 leerlingen. Zet u hem alvast in uw agenda? In de week van 

17 oktober kunt u zich hiervoor inschrijven in de schoolapp. De groep 8 leerlingen komen 

dus niet op gesprek in de week van 10 oktober.  

 

Kinderpostzegels 
De kinderpostzegelactie is van start gegaan.  
Wij hopen op een mooie opbrengst!  
 

Workshops 
Vandaag zijn wij gestart met de workshop beeldende vorming onder leiding van Tom van 
Campenhout. De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben vandaag de eerste workshop gehad. De 
kinderen van groep 1 t/m 4 zijn volgende week vrijdag aan de beurt.   
 
 

Save the date 
Op maandag 5 december zullen wij het Sinterklaasfeest vieren op 
school. Zet u het alvast in uw agenda?  
 
 

Portfolio                                                                        
Mocht het portfolio nog thuis liggen, wilt u het weer meegeven 

naar school?  



                                                                          

De Week Tegen Pesten 2022  

Deze week is het weer de Week Tegen Pesten. De 
slogan van de Week Tegen Pesten 2022 is ‘Grapje! 
Moet toch kunnen?!’. Samen zorgen we voor een 
gezellig en veilig groepsklimaat. Een groep waarin 
lachen en plezier hebben zorgt voor verbinding en 
betrokkenheid en een positieve norm zet.  
 
Door mee te doen aan de Week Tegen Pesten, maken 
we een goede start in het nieuwe schooljaar waarin we 
met elkaar zorgen voor een fijne en veilige school.  
 
Deze week zijn we in de klas aan de slag gegaan met 
vragen als: Wanneer is een grapje leuk? Kan een 
grapje ook gemeen zijn? Hoe zou je kunnen merken 
dat de ander jouw grapje niet zo leuk vindt? En wat 
zou je dan kunnen doen?  
 
In de aankomende week vullen alle leerlingen ook de 
'KiVa monitor' in. Met de vragenlijst die de leerlingen invullen, krijgen de leerkrachten 
een algemeen beeld van de klas waardoor ze beter weten hoe het met de klas gaat 
en daar op in kunnen spelen.  
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