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Agenda 
13 oktober  Afsluiting Kinderboekenweek 

11 oktober  Zwemwedstrijden 

21 – 29 oktober  Herfstvakantie  

  

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

de Gentiaan.  

 

Tijgers:  Jayden 

Orkest:  Thijs, Thom, Asmara 

Acrobaten: Anthony, Fatema, Ties, Hayley 

 

 

Kinderboekenweek 
Van  6 t/m 13 oktober is het Kinderboekenweek op de 

Trapeze.  

Afgelopen vrijdag was de opening van de Kinderboekenweek 

op de Trapeze. Het thema dit jaar is griezelen. In alle klassen 

werd tot de kleine pauze een speciale activiteit georganiseerd. 

De komende week zal in het thema van boeken en lezen staan. 

Op vrijdag 13 oktober sluiten we de week af met het 

bewonderen van elkaars werk.  
 

 

 

 

 

Zwemwedstrijden 
A.s. Woensdag 11 oktober doet onze school van 9.00 - 11.00 

uur mee aan de schoolzwemwedstrijden in zwembad de 

Planeet. 

We hebben ingeschreven met 1 meisjesteam van 9 kanjers: 

Malissa, Chaema, Milena, Ouiam, Jayden, Charlotte,  Femke, 

Eva en Beau! 

Ook de jongens doen mee met 1 superteam bestaande uit: 

Casper, Kyan, Sam S, Joris, Luka, Quin, Lukas, Phuom en 

Yoeri. 

Heel veel succes!! 

Ouders of andere belangstellenden 

mogen ons natuurlijk op die dag op 

de tribune komen aanmoedigen!! 

 

 

PBS 
De komende week besteden we extra aandacht aan de 

gedragsverwachtingen op het plein. Deze zijn: 

- Ik houd mijn handen en voeten bij mezelf 

- Ik speel in het zicht van de pleinwachten 

- Ik speel op het schoolplein alleen met de materialen uit 

de kratten. 

- Ik gebruik het materiaal waarvoor het bedoeld is. 

- Ik los mijn probleem zelf op, samen met de pleinwacht. 

Ik volg de aanwijzingen van de pleinwacht op.  

 

 

Goed Gedaan 
De komende week werken we met Goed gedaan! nog aan 

het thema ‘Grapje, plagen, pesten’. 

Grapjes maken is leuk, net zoals elkaar een beetje plagen. 

Maar kinderen moeten wel leren hoe je plagen leuk houdt.  

Ook moeten ze leren ervoor te zorgen dat plagen niet langzaam 

overgaat in gemeen pesten. 
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Pim Mulier Sportdag 
Een leuke activiteit in de herfstvakantie! 

Lekker sporten in je herfstvakantie?  

Kom dan op maandag 23 oktober van 10:00 tot 15:00 uur lekker 

verschillende sporten uitproberen bij het Pim Mulier sportpark 

aan de Jaap Edenlaan in Haarlem Noord.  

Je kunt je inschrijven via jeugdsportpas.nl. Deelname bedraagt 

€ 3,00. 

Neem zelf lunch, drinken en warme kleding mee, er wordt buiten 

gesport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


