
 

 

      Nieuwsbrief  

 3 oktober 2022 

 

 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van oktober 2022. 

 

Nieuwe leerlingen op school 

Vanaf de zomervakantie zijn er 6 nieuwe leerlingen op school gestart. We wensen de leerlingen een 

fijne tijd toe Op de Zandtange en we hopen dat jullie je snel thuis mogen voelen in de groep en op 

school. Voor  nieuwe ouders is het fijn als andere ouders zorgen dat ze zich welkom voelen op 

school/op het schoolplein. 

 

Leerlingenraad 

Op 10 oktober wordt  de nieuwe leerlingenraad geïnstalleerd.  Met een glaasje appelsap gaan we 

starten. 

De leerlingenraad heeft als doel om; 

 de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten 
 de verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen 
 de leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is 
 aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze 

mee tellen 
 de leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen 
 bevorderen van actief burgerschap 

Terugblik 
Op 14 september was burgermeester Klaas Sloots op school om voor te lezen aan groep 5-6 en 7-8. 
Wat stelden de leerlingen zinvolle vragen en de interactie met de burgemeester was groot. 

 

 

Groep 8 is op kamp geweest in Annen. Een kamp met veel activiteiten, samenwerking en plezier. 

Dank voor allen die hebben geholpen dit kamp tot een succes te maken. 

 



Koffie/thee ouders/verzorgers op school                       
Maandag 3 oktober vanaf 8.30 uur waren ouders van groep 1 t/m 4 welkom om een kopje koffie of 
thee te drinken op school. 
Maandag 10 oktober vanaf 8.30 uur voor de ouders van groep 5 t/m 8. 
Als ouder kunt u in gesprek kan gaan met de schoolleiding en interne begeleider. Belangrijke zaken 

die op dat moment spelen worden besproken en u kunt zelf ook vragen inbrengen.  

U bent van harte welkom. 

De ouderraad zal u af en toe via de nieuwsbrief op de hoogte brengen van hun activiteiten 
Nieuws van de ouderraad 
Afgelopen september hebben wij de eerste vergadering van het seizoen gehad met oude en nieuwe 
leden van de ouderraad. We willen graag een klankbord zijn namens alle ouders en zo meedenken in 
het reilen en zeilen in en rondom de school. In juli mochten we een toffe bazaar beleven waarbij we 
veel ouders en blijde kinderen hebben ontmoet. De opbrengt van de Bazaar was € 1397,65! Het geld 
wordt gebruikt voor een speeltoestel op het plein. 
Bedankt voor jullie inzet. 
 
Kinderpostzegels 
Groep 8 doet mee met de kinderpostzegelactie. 
 
E Waste 
Groep 8 doet mee met de actie e waste. Een leuk en leerzaam project voor het inzamelen van 

elektronica 

Kinderboekenweek 
Van 5 oktober tot en met 16 oktober 2022 is het Kinderboekenweek! Het thema is Gi -ga-groen. 
Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om te fantaseren, in bomen te klimmen en diersporen 
zoeken in het bos, zandkastelen maken of vliegeren op het strand, een hut bouwen of picknicken in 
het park of vogels spotten en een moestuintje maken in je eigen tuin. De natuur is overal om ons 
heen. Buiten is er van alles te ontdekken en te doen. Juf Frederika is taal coördinator en ze heeft 
een leuk lessenpakket voor alle groepen gemaakt.  
We starten bij droog weer met het lied van Kinderen voor kinderen op het schoolplein.  
Ouders/verzorgers zijn van harte welkom om hier bij te zijn.  

 
 

 

5 Oktober dag van de leerkracht 
 De ‘Dag van de Leraar’ is bedoeld als een feestdag voor alle leraren in Nederland. Op deze dag wordt 
wereldwijd stilgestaan bij het belang van onderwijs. Wij zijn blij met het team van Op de Zandtange 
en daarom worden de leerkrachten ook in het zonnetje gezet. 
 
 
 



 
Herinnering 
6 Oktober zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag. 
11 Oktober is de fietskeuring  voor de groepen 5 t/m 8. 
 
Herfstvakantie 
17 Oktober tot en met 23 oktober hebben de leerlingen van Op de Zandtange herfstvakantie.  
Veel plezier gewenst. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


