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Goedemiddag 

Dinsdagmorgen hebben de kinderen genoten van het ontbijt op school. Het was niet alleen lekker en  

gezellig, maar ook het belang van een goed ontbijt is besproken.  

 

Woensdag was de landelijke stakingsdag. Op verschillende plekken in Nederland heeft het 

onderwijspersoneel hun zorgen geuit. Tot op heden zonder resultaat. Wat het vervolg zal zijn is nog 

onduidelijk. Laten we ondanks de zorgen die er zijn over het lerarentekort en de werkdruk die dit 

met zich meebrengt, vooral niet vergeten dat we een ontzettend mooi vak hebben!!  

 

Ik wens jullie, mede namens het team, een prettig weekend toe.  

 

Kim van den Berg 

 

 

Herinnering inschrijven start/oudergesprekken 

Denken jullie aan het inschrijven voor de start/oudergesprekken op 13 en 14 

november.  

Inschrijven kan tot 10 november!!  

In de bijlage nogmaals de brief met de benodigde informatie. Wanneer er geen 

gesprek wordt ingepland, ontvangen jullie van de leerkracht een uitnodiging met 

datum en tijd. 

 

 

Kijklessen Judo groep 1 t/m 4 

Ook de kinderen van groep 3 en 4 hebben afgelopen maandag kennis mogen maken met judo. 

De kinderen zijn erg enthousiast over de judolessen die worden gegeven door Judoschool Haagsma. 

Op maandag 18 november is alweer de laatste les voor groep 3 en 4. We vinden het leuk dat ook 

ouders het enthousiasme van de kinderen zien en nodigen jullie hierbij uit om op 18 november te 

komen kijken. De judoles van groep 3 is om 12.45 uur en van groep 4 om 13.45 uur. 

We zien jullie graag op 18 november! 

 

As dinsdag is de laatste judoles voor groep 1/2. Ook zij laten graag aan hun ouders zien wat zij 

hebben geleerd de afgelopen weken. We nodigen jullie uit om te komen kijken bij de judolessen van 

groep 1/2, die gegeven worden door Judoschool Kei-fit. De judoles van groep 1/2 (Ans/Jose) is om 

10.00 uur en van groep 1/2 (Wilma) is om 11.00 uur. 

 

Tot dan! 

 

 



VierKeerWijzer  

In groep 7 en 8 zijn we afgelopen maandag begonnen aan het thema Vikingen. 

We hebben het thema geopend met een filmpje van Wickie de Viking.  

Wickie de Viking heeft zich verstopt bij het lokaal van groep 7/8, hebben jullie 

hem al gevonden?  

 

Groep 5 en 6 is gestart met het thema Ridders en kastelen. Vol enthousiasme 

zijn de kinderen hiermee aan de slag gegaan. De ouders van groep 5 en 6 

ontvangen een mail met een uitnodiging om een keer te komen kijken naar het 

enthousiasme en de werkwijze van de kinderen bij dit thema. 

 

 

Workshop Science & Technology “de kracht van lucht” 

NatasUnik Lab organiseert de komende weken twee nieuwe workshops.  

De eerste workshop Science & Technology de Kracht van Luchtdruk bestaat uit twee middagen, de 

eerste op woensdagmiddag 20 november en de tweede op woensdagmiddag 27 november, beide 

starten om 14.30 en eindigen om 15.45 uur. In deze workshop gaan kinderen uit groep 6, 7, en 8 (uit 

de gemeente Haaksbergen e.o.) o.a. ontdekken wat luchtdruk is en of je met de kracht van luchtdruk 

een voorwerp kan laten bewegen. De kosten van deze workshop zijn € 15,00. De workshop vindt 

plaats bij IKC de Kameleon, Bartokstraat 56 in Haaksbergen. Aanmelden kan voor 19 november, voor 

vragen en aanmelding mail: NatasUnik@gmail.com  

 

 

 

 

 

Workshop Science “gezonde voeding” 

De tweede Workshop van NatasUnik Lab Science 'Gezonde Voeding' is voor kinderen van groep 3, 4, 

5 uit de gemeente Haaksbergen e.o. In deze workshop gaan de kinderen o.a. ontdekken 

wat gezonde voeding is en of je verschillende ingrediënten kunt testen in voeding. 

De workshop bestaat uit 1 les. De les begint woensdagmiddag 11 december om 14.30 uur en duurt 

tot 15.45 uur. De kinderen kunnen zich aanmelden voor de workshop, de kosten zijn € 7,50 per kind. 

Ook deze les vindt plaats bij IKC de Kameleon, Bartokstraat 56 in Haaksbergen. Aanmelden voor 10 

december, voor vragen en aanmelding mail: NatasUnik@gmail.com.    

 

 

Nieuw op de website 

Het volgende bericht is op de website geplaatst 

- Flyer bijenlessen 
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13 en 14 november Start/oudergesprekken 

05 december  Sinterklaas, alle leerlingen zijn om 12.15 uur vrij 

06 december  Studiedag, alle leerlingen vrij 

19 december  Groepen 1 en 2 zijn om 12.15 vrij   

19 december  ’s Avonds kerstviering 

20 december  Alle leerlingen zijn om 12.15 uur vrij   

 

Vragen? 

Hebben jullie vragen/opmerkingen over de inhoud van deze nieuwsbrief of zaken aangaande 

jullie kind(eren) en/of ons IKC (opvang en school), dan nodigen wij jullie uit deze vragen aan 

ons te stellen of jullie opmerkingen met ons te delen.   


