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Agenda 
 

13-16 november Afname Drempelonderzoek 

13 november Wakzwemmen 

 Groepen Groen, Geel en Oranje 

14 november Bezoek aan Frans Halsmuseum 

Groepen Olifanten en Orkest 

20 november Groepsbespreking Paars 

(leerlingen vrij) 

21 november Groepsbespreking Rood  

(leerlingen vrij) 

23 november Groepsbespreking Blauw 

(leerlingen vrij) 

27 en 28 november Adviesgesprekken Schoolverlaters 

30 november  Bezoek aan boerderij Zorgvrij

   Groepen Acrobaten en Orkest

  

Pleinkanjers: 
Deze week hangen de foto’s in de hal van het hoofdgebouw en 

de Gentiaan.  

  

Orkest: Berkay, Scott, Dion, Sinem, 

Sandro, 

Acrobaten: Luca, Louis, Noa,    

Olifanten: Jeffrey, Heran, Arzou, Kerem,  

Leeuwen: Tom, Isa, Lucas, Kenji, 

 

Schoolfruit 
Van 13 november tot en met 20 april doet De Trapeze mee 

aan het EU-Schoolfruitprogramma.  

De komende 21 weken krijgen de leerlingen op school op drie 

vaste dagen (woensdag, donderdag en vrijdag) in de week een 

portie groente of fruit. Ook zijn er lessen over 

groente, fruit en gezonde voeding. Zo krijgen de 

leerlingen een gezond voorbeeld. Na 21 weken 

kunnen de kinderen zelf groente en fruit 

meebrengen naar school. Dit kan natuurlijk 

ook nu al op de dagen dat er geen schoolfruit 

of groente is. Met EU-Schoolfruit leren 

kinderen spelenderwijs verschillende soorten 

groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen 

gezond, maar ook leuk!.  

 

Wakzwemmen 
A.s. maandag 13 november om 13.15 hebben de groepen 

Groen, Geel en Oranje een “Winterles” in de Planeet. 

Tijdens deze les ervaren de leerlingen hoe het is om onder het 

‘’ijs’’ terecht te komen en hoe zij naar een wak toe moeten 

zwemmen. Ook leren ze hoe ze uit een wak 

moet klimmen en wat er gezegd moet 

worden wanneer er 112 word gebeld.Deze 

lessen worden medegeorganiseerd door 

verschillende duik verenigingen, de duikers 

begeleiden de kinderen onder het ‘’ijs’’.

  

Bezoek Frans Halsmuseum 
Op dinsdag 14 november gaan de groepen Orkest en 

Olifanten naar de tentoonstelling Humor in de Gouden 

eeuw! 

Bij de tentoonstelling over humor in de Gouden Eeuw zijn 

speciale kijk- en doe opdrachten ontwikkeld. In een Kijk- en Doe 

tocht gaan de leerlingen zelf aan de slag met opdrachten in het 

museum.  

 

Ouderbijdrage 
Deze week ontvangt u de nota voor de ouderbijdrage 2017-

2018. 

De nota heeft  betrekking op de ouderbijdrage en op de bijdrage 

voor het schoolreisje/kamperen.  

Zo heeft u duidelijkheid over de totale kosten voor dit schooljaar. 

Met de feesten in het vooruitzicht hopen we uw betaling zo 

spoedig mogelijk  te ontvangen. 

 

PBS 
Een aantal keer per dag gaan de leerlingen vanuit hun 

stamgroep naar de niveaugroepen (rekenen, lezen, en 

spelling) en na afloop lopen ze weer terug. 

Volgende week gaan we extra letten op de manier waarop dit 

gebeurt 

- We lopen rustig 

- We houden rechts in de gangen en op de trappen  

- We doen zachtjes 

We zorgen ervoor dat de wissels snel verlopen.  

 
Goed Gedaan 
Deze week en volgende week werken we met Goed gedaan! 

aan het thema “Blij met jezelf”. 

Zelfvertrouwen is belangrijk. Als een kind ervan uit durft te gaan 
dat hij de taken en problemen van alledag zèlf aankan, geeft 
hem dat rust en ruimte om verder te groeien. 
In de klas komt het volgende aan de orde: 
•  Iedereen heeft zijn eigen sterke en zwakke kanten. 
• Je mag trots zijn als je weer iets bijgeleerd hebt. 
• Je moet sportief winnen (niet opscheppen) en verliezen 
   (‘jammer’ zeggen en de ander feliciteren). 
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