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Welkom, beste ouders/verzorgers, 
 
Graag uw aandacht voor de volgende mededelingen, 
 
Wijziging. 
In de vorige nieuwsbrief meldden we dat Maurits Korner in groep 5a zou beginnen, hij begint 
echter in 6b, bij Brigit. 
 
Beginfeest 
Donderdag 19 september bent u van 17.30 tot 19.30 uur van harte welkom op ons 
Schoolbeginfeest. 
We hebben die avond allerlei (gratis) activiteiten die met allerlei landen te maken hebben. 
Iedere groep heeft een land toegewezen gekregen en zal daar ook wat over laten zien die 
avond. 
Ook is er (tegen vergoeding) van alles te eten en te drinken. U ontvangt hier volgende week 
nog meer informatie over, bijvoorbeeld hoe u aan de bonnenboekjes kunt komen. 
 
Groep 8a heeft als land Mexico. Zij zoeken nog Mexicaanse hoeden (sombrero’s) voor een 
spel wat tijdens het feest gespeeld kan gaan worden. Als u deze kunt missen (we weten niet 
zeker of u hem ook heel terugkrijgt) kunt u deze inleveren bij de groepsleerkracht van uw 
kind. Hij/zij zorgt ervoor dat de hoed bij groep 8a terecht komt. Bij voorbaat dank.  
 
 
Ballenvanger dinsdag 3 september (herhaling) 
Denkt u er aan dat er morgen flink wat machines op het plein staan in verband met de 
plaatsing van de ballenvanger achter de voetbalkooi.  
 
 
Fietsen indeling veranderd! 
We hebben dit jaar 42 kinderen in groep 8 zitten, de fietsenstalling bij de papiercontainer 
blijkt te weinig ruimte te bieden. De indeling is daarom veranderd, onderaan deze 
nieuwsbrief ziet u waar uw kind(eren) haar/zijn/hun fiets neer moeten zetten. De indeling zal 
ook in de klas besproken worden.  



 
Groepsbezetting schooljaar 2019-2020 
De oplettende lezer had het al gezien: groep 4b/5b ontbrak, vandaar hier nogmaals het 
aangepaste schema.  
 

groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1/2b Annemarie Annemarie Sarah Annemarie  

1/2a Ellen Ellen Ellen Ellen  

3 Jule Jule Jule Jule Ellen 

3 (na het 

zwangerschapsverlof 
van Manon) 

Jule Jule Jule 
Manon 

Manon Manon 

4a Coby Coby Coby 
Lea 

Lea Lea 

4b/5b Suzanne Suzanne Suzanne 
Judith 

Judith Judith 

5a Jamilla 
 

Jamilla Jamilla 
Mariët 

Mariët Mariët 

5a 
 (na 10 oktober) 

Annerie Annerie Annerie 
Mariët 

Mariët Mariët 

6a Jacqueline Jacqueline Jacqueline 
Marieke 

Marieke Marieke 

6b/7b Brigit Brigit Brigit Brigit Brigit 

6b/7b (na de 

herfstvakantie) 
Brigit Jamilla Brigit Brigit Brigit 

7a Lucilla 
 

Lucilla Lucilla Lucilla Jamilla 

7a (na de 

herfstvakantie) 
Lucilla en 
Jamilla 

Lucilla Lucilla Lucilla Jamilla 

8 A Inge Inge Inge Jamilla Inge 

8B Hans Hans Hans 
Marwin 

Marwin Marwin 

 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Team ’t Blokhuus  




