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Open ochtend 
Volgende week, dinsdag 8 en donderdag 10 november zijn de open ochtenden op school. Bij de klassen 

hangen inschrijflijsten. Wilt u hierop aangeven of u er zult zijn?  

Groep 2a en 2b 

Voor de groepen 2a en 2b zijn andere dagen gekozen. 

Daar bent u welkom op maandag 8, dinsdag 9 en woensdag 10 november. 

Ook hier hangen de inschrijflijsten. 

 

Ouderavond groep 8 
De ouderavond van groep 8 is verzet naar 16 november a.s. aanvang 19.30 uur in de hal van de school. 

Voor de mensen die naar de informatie avond gaan van de Meerwaarde of Groenhorst college is dit 

lastig, maar mochten er na deze dag vragen zijn, dan kunt u altijd nog even binnen lopen of mailen.  

 

Snoepgroente 
Groep 7 heeft meegedaan aan het project ‘Snoep Groente’. Dit ging 

over bewegen en gezond eten. Een van de redactiegroepjes, met de 

naam ‘De Pittige Pepers’, heeft een krantenartikel geschreven over de 

vergeten groente Postelein.  

Het groepje ‘De Pittige Pepers’ bestond uit Iris, Savanna, Romany en Babette. Hierover staat een 

stukje in de krant, De Puttenaer, van deze week.  

 

Ossenmarkt 2016 
Op 12 oktober jl. hebben de kinderen van groep 7 en 8 op de ossenmarkt hun waren aan de man 

gebracht. Ieder jaar proberen we met de kinderen van groep 7 en 8 een goed doel te ondersteunen. 

Iedereen geeft een deel van zijn of haar opbrengst van de verkoop op de ossenmarkt aan het goede 

doel. Dit jaar is er gekozen voor de KANJERKETTING. 

 

De KanjerKetting is opgezet als beloningssysteem voor kinderen met 

kanker. De KanjerKralen zijn een lichtpuntje tijdens de zware 

behandeling en kinderen kijken uit naar hun kleine, kleurige beloning. 

Maar de KanjerKetting is meer. 

De KanjerKralen maken letterlijk zichtbaar wat voor kinderen zo 

ongrijpbaar is. Door de KanjerKetting begrijpen ze beter wat er met 

hen gebeurt en krijgen ze grip op hun situatie. Ouders gebruiken de 

KanjerKetting als leidraad om hun kind uitleg te geven en om het voor te bereiden op wat het te 

wachten staat. Met de KanjerKetting in de hand vertellen kinderen hun verhaal aan hun opa en oma of 

aan klasgenootjes. Zo helpt de KanjerKetting hen door de behandeling heen. 

Na afloop is de KanjerKetting een kleurrijke herinnering aan een ingrijpende periode. Voor gezinnen 

waar een kind aan kanker is overleden, is de KanjerKetting een dierbaar aandenken dat zij koesteren. 
 

Meer weten? Kijk op: www.kanjerketting.nl 
 

Beide groepen hebben het mooie totaal bedrag van € 190,05 bijeengebracht! Een prachtig bedrag dat 

overgemaakt gaat worden naar de KANJERKETTING. Jongens en meisjes bedankt. 

 

Kind op maandag 
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Werving nieuwe directeur 
Het bestuur is in samenwerking met onze nieuwe algemeen directeur Duran Vonck en de sollicitatie-

commissie, waar teamleden en MR-leden in vertegenwoordigd zijn,  volop bezig met het werven en 

selecteren van een nieuwe directeur voor De Pelikaan. Zodra we inhoudelijk meer weten zullen we u als 

ouders/verzorgers hiervan op de hoogte brengen. 

 

Oud papier  
De opbrengst van 13 en 14 oktober heeft u nog van ons tegoed.  

We haalden 2340 kg bij elkaar. Bedankt allemaal!!! 

 

We zijn ook al weer toe aan de volgende Oud Papier Aktie:  

Op donderdag 10 en vrijdag 11 november staat de container weer klaar 

voor al uw oud papier.  

 

 


