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Beste ouders/verzorgers,  
 
Graag uw aandacht voor onderstaande mededelingen: 
 
Beginfeest 

Eindelijk mochten we weer feesten, met 

ouders erbij! Een klein spatje regen, maar 

verder bleef het gelukkig droog. 

We zijn blij dat er zoveel kinderen en 

ouders op het feest waren, ook het team 

heeft genoten.  

Op de Veense courant online staat ook 

een mooi verslag, dit kunt u hier vinden:  't Blokhuus Hoevelaken 

viert beginfeest - De Veense Courant Online (nijkerkerveen.org) 

 

 

10-minutengesprekken een week later 

In verband met een cursus voor het team vinden de 10-minutengesprekken in november een 

week later plaats. Ze vinden nu plaats in de week van 14 november. U hoort natuurlijk nog 

op tijd wanneer de inschrijving hiervoor start.  
 
Kinderboekenweek 
Het thema van de Kinderboekenweek in oktober is dit keer: “Giga groen” 
De kinderen kunnen voor dit thema foto’s insturen die we dan op het scherm 
in de hal gaan vertonen. Het kind mag er zelf ook opstaan maar dat hoeft 
niet. De foto mag gemaild worden naar juf Annemarie:  
avandenbedem@blokhuus.nl.  
 
Schoolfruit 
Komende week krijgen de kinderen: peer, appel en watermeloen. 
 

Sport en spelmiddagen georganiseerd door de gemeente Nijkerk met Nijkerk Sportief 

en Gezond. 

Op 29 september en 5 oktober organiseert de gemeente Nijkerk, met Nijkerk Sportief en 

Gezond, 2 middagen waarin sport en spel centraal staan. Dit wordt georganiseerd in verband 

met het WK Volleybal, de gemeente Nijkerk is host voor het Tsjechisch volleybalteam.  

Een flyer hierover is bij dit Blog gevoegd. 

 

 

https://www.nijkerkerveen.org/t-blokhuus-hoevelaken-viert-beginfeest/?fbclid=IwAR1kNQqSN3Ij2RW5yOmCHPOqTwmnpdABED1dWotITQEjbD-dh0TKRb1TEf8
https://www.nijkerkerveen.org/t-blokhuus-hoevelaken-viert-beginfeest/?fbclid=IwAR1kNQqSN3Ij2RW5yOmCHPOqTwmnpdABED1dWotITQEjbD-dh0TKRb1TEf8
mailto:avandenbedem@blokhuus.nl


 

Komende activiteiten: 

Dinsdag 20 september Informatieavond Plusklas (19.30 uur) 
Dinsdag 27 september  Inloopavond groep 1 en 2, groep 4, 5, 6 , 7 en Plusklas (17.30 

tot 19.00 u) 
Dinsdag 4 oktober   Schoolfotograaf  
Donderdag 6 oktober  Dierendaguitje kleuters naar de Struintuin in Leusden  
Donderdag 6 oktober Informatie avond over samenwerking met Human Kind start om 

20.00 uur 
Dinsdag 11 oktober   Informatie avond groep 3 en groep 8 (19.00 tot 20.00 u)  
Donderdag 20 oktober  ANWB Streetwise  
Vrijdag 21 oktober   Studiedag team, alle kinderen vrij  
24 t/m 28 oktober   HERFSTVAKANTIE 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Team ’t Blokhuus 


