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Interessante in-

formatie: 

- algemene ouder-

informatie avond 

- Mexicaanse griep 

 

Nieuw schooljaar 

Een spiksplinternieuw schooljaar is weer begonnen.  

Gelukkig was voor de meeste leerlingen het vervoer in orde 

zodat wij iedereen op de juiste locatie konden begroeten.  

 

Wat zijn de meeste kinderen groot geworden in de vakan-

tie! Het was voor iedereen heel leuk om elkaar weer te 

zien.  

Algemene ouderavond 

 

Natuurlijk zult u ook dit jaar weer uitgenodigd worden 

voor een algemene informatie avond. U bent dan van 

harte welkom in de klas van uw kind en kunt daar te-

recht met alle vragen die u eventueel nog hebt.  

 

De data voor de diverse locaties zijn nog niet bekend.  

Zodra deze zijn vastgesteld, krijgt u van ons een uit-

nodiging.  

 

We stellen het zeer op prijs als alle ouders van deze 

gelegenheid gebruik maken. Het is natuurlijk van be-

lang voor uw kind, maar ook voor u om een goed con-

tact met school en de leerkracht van uw kind te heb-

ben.  

Mexicaanse griep 

Binnen het team en in de klassen is gesproken 

over de Mexicaanse griep. Op advies van onze 

bedrijfsarts hebben we diverse afspraken ge-

maakt om besmetting zo veel mogelijk te voorko-

men.  

U krijgt binnenkort een brief met daarin verdere 

informatie.  



Bruggroep A 
 

Deze groep is gestart met 

het project “Oorlog en 

vrede”.  

 

Ook zal de groep in sep-

tember beginnen met de 

goede doelen actie voor 

War Child. Dat wordt 

weer taarten bakken….. 

Op de Larikslaan zijn wijzigingen in het perso-

neel.  

- In de groep Kermit: Judith Janssen. Zij komt 

in deze groep in de plaats van Ria. Zij geniet van 

een heerlijke permanente vakantie. Natuurlijk 

zien we Ria zo af en toe nog wel terug op school.  

Eva is weer terug en werkt ook in deze groep als 

klasse-assistente. 

- In de groep Ernie is Susanne Hoek begonnen. 

Zij heeft een duo baan met Caroline Bredius. 

Susanne heeft eerder als leerkracht gewerkt op 

de locatie Schaepmanstraat.  

 

Nieuws van de Larikslaan 

Ook op de Assendelftstraat nieuwe 

gezichten. 

In de nieuwe Bruggroep D werken: 

• Godelieve Cappendijk 

(leerkracht) 

• Elmira Leijten (leerkracht) 

• Stefanie Eijfferts (klasse-

assistente) 

• Aischa Tindal (klasse-assistente) 

 

15 september 
Middengroep A gaat naar de Botani-

sche Tuin.  

Aan het begin van elk schooljaar heeft u weer 

de mogelijkheid om een abonnement voor uw 

kind aan te schaffen van diverse week– en 

maandbladen.  

De brochure is op verzoek op school verkrijg-

baar. Van de meeste tijdschriften is een voor-

beeldexemplaar verkrijgbaar.  

 

• Zo?! Zit dat: weekblad voor wat oudere 

jongens en meisjes  

 

• Van de uitgeverij Malmberg: Bobo en Ok-

ki (kleuters), Taptoe (iets oudere jeugd 

en National Geographic Junior. 

 

• Van uitgeverij Zwijssen: Leesleeuw boek-

toppers. Er zijn diverse pakketten voor 

kinderen vanaf 4 t/m. 12 jaar. 

 

• Ook van Zwijssen div. tijdschriften: 

 * Rompompom, voor kleuters 

 * Maan roos vis voor de beginnende  

    lezers 

 * Roetsj! Een avontuurlijk tijdschrift  

   voor de wat oudere kinderen 

 * Jeugdjournaal Magazine, ook voor 

   wat oudere kinderen en sluit aan op  

   het jeugdjournaal.  

• Van uitgeverij Averbode: Dopido, Hoj en 

Flits. De eerste twee voor de kleuters, 

Hoj is voor wat oudere kinderen.  

 

 

Laat u via het schriftje even weten of u geïn-

teresseerd bent. U kunt natuurlijk ook even 

bellen: 010-4223517. Uw kind krijgt dan een 

brochure mee naar huis.  

Nieuws van de Schoolstraat 

Nieuws van de Assendelftstraat 

 

Nieuwe collega op deze locatie: 
 

Saskia de Neef. Zij is leerkracht in 

de groep Oscar, samen met Karin.  

22 september 

De groep Ernie gaat naar 

Natuurhistorisch museum 

voor de les Kleine bever en 

de echo.  

 


