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Beste ouders/verzorgers,  
 
Graag uw aandacht voor onderstaande mededelingen: 
 
Welkom 
De afgelopen weken zijn er weer een paar nieuwe kinderen gestart: 
In groep 4, de groep van juf Coby en juf Judith is Efdal Kilic gestart. 
In groep 7B, de groep van juf Brigit, is Mehmet Tarhan gestart. 
In groep 1A/2A start vandaag Laya Almorai. 
Wij wensen hen alle drie een fijne tijd toe op ’t Blokhuus! 
 

Gymschoenen aan bij gym! 
Alle kinderen dienen bij het gymmen hun gymschoenen aan te hebben.  
 
Dierendaguitje kleuters 
Donderdag 6 oktober gaan de kleuters naar de Struintuin in Leusden! 
 
 
Informatie avond samenwerking met HumanKind 
U heeft er inmiddels al meerdere keren over kunnen lezen: per 1 januari aanstaande start de 
samenwerking met Human Kind. Donderdag 6 oktober bent u van harte welkom vanaf 20.00 
uur in de Parketzaal voor een voorlichtingsavond hierover. U kunt zich hiervoor aanmelden 
via mailadres voskuilen@blokhuus.nl  
 
Muzieklessen 
Vanaf september is Ingrid Tjaden gestart als vakleerkracht muziek. Zij zal de muzieklessen 
verzorgen voor alle groepen en helpt bij de voorbereidingen van de midweken.  
 
Midweken 
Er zijn nogal wat vragen geweest over de midweken, onze muziek/drama voorstellingen per 
groep. Hieronder treft u een overzicht aan, wie wanneer de voorstelling verzorgd. Groep 8 
staat hier niet tussen, zij gaan natuurlijk de EindMusical verzorgen! 
 
De midweken worden in de Parketzaal vertoond, ouders zijn hier welkom om 8.30 uur. 
Meestal duurt de voorstelling ongeveer 20 tot 30 minuten. Omdat we alle aandacht naar de 
kinderen op het podium willen laten gaan mogen broertjes of zusjes, die nog niet op school 
zitten, niet meekomen.  
 
De voorstellingen vinden plaats op: 
2 november Groep 7B 
16 november Groep 6 
30 november Groep 4 
21 december Groep 5 (kerstvoorstelling) 
25 januari Groep 7A 
8 februari  Groep 3 
15 maart Groep 1A/2A 
5 april  Groep 1B/2B 
 
Deze data zullen ook in het Blog bij de activiteitenlijst genoemd worden.  
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Kinderboekenweek 
Tijdens de Kinderboekenweek (5 oktober t/m 16 oktober 
2022) kunnen we weer sparen voor boeken voor de 
Schoolbieb.  
Hoe werkt het:  
- Ouders kopen tijdens de Kinderboekenweek een 
kinderboek bij een Bruna winkel en leveren de kassabon 
in op school (bij de leerkracht)  
- Wij verzamelen alle kassabonnen van 5 oktober t/m 19 
oktober 2022.  
- Wij leveren de bonnen in bij de Bruna in Hoevelaken 
- Voor 20% van het totaalbedrag van de bonnen mogen we als school kinderboeken 
uitzoeken in de Bruna in Hoevelaken.  
 
U hoort ná 31 oktober van ons welk bedrag wij kunnen besteden. Ook hoort u later nog 
welke boeken we hiervan hebben aangeschaft. 
 
Alvast bedankt! 
 
Bibliotheek 
Wist u dat kinderen die nog geen lidmaatschap hebben bij de bibliotheek deze gratis kunnen 
aanvragen? Ga naar:  www.bibliotheeknijkerk.nl/home.html  en klik daar op 
‘Abonnementen/Tarieven’. Voor kinderen tot en met 17 jaar kan een gratis abonnement 
worden afgesloten.  
Soms kan het erg lastig zijn om een passend leesboek te vinden voor uw kind in de 
(school)bibliotheek. Wat kan mijn kind al lezen? Is dit boek niet te moeilijk of juist te 
gemakkelijk voor mijn kind?  
Wist je dat…. de boeken in de bibliotheek als volgt zijn opgebouwd:  
De AVI-niveaus:  

- beginnende lezers: S 

- midden groep 3: M3 

- eind groep 3: E3 

- midden groep 4: M4  

- eind groep 4: E4 

(als uw kind AVI M4/E4 beheerst, kan uw kind A-boeken gaan lezen) 

Over het algemeen wordt bij de A, B, C-indeling de volgende verdeling aangehouden: 

A = boeken tot negen jaar (groep 1 t/m 5) 

B = boeken voor kinderen van 9 tot 13 jaar (groep 6 t/m 8)  

C = 13 jaar en ouder (groep 8 en ouder)  

Schoolfruit 
Komende week krijgen de kinderen: pruimen, appel en Piel-de-Sapo-meloen.  
 
Komende activiteiten: 

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 
2 november   Midweek groep 7B, om 8.30 uur in de Parketzaal.  
 
Met vriendelijke groet, 
Team ’t Blokhuus 
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