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Veel plezier met het lezen van de weekbrief. 

 
Hartelijke groet: 

 
Thea Bouma 
 

Informatie avond. 
 
Afgelopen woensdagavond, 18 september, werd de informatieavond van Thuishuis “Klein is 

fijn” gehouden. Saskia van Heuvelen en haar collega Renate gaven voorlichting over de BSO 

en PZS. Ouders konden op hun beurt vragen stellen aan hun. Op dit moment verzorgd 

Thuishuis “Klein is fijn” de BSO tussen 14.00-18.00 u. Ook is er voorschoolse opvang op 

school mogelijk. Dit is momenteel op maandagochtend van 7.30-8.20 u. Vanaf 1 december 

2019 zal het Thuishuis ook de PZS overnemen, met de mogelijkheid meer opvang aan te 

bieden. Ook hierbij geldt wel dat er genoeg aanmeldingen moeten zijn. Mocht u vragen 

hebben dan kunt u contact opnemen met Saskia van Heuvelen: 06-14424635 of 

thuishuiskleinisfijn@hotmail.com 

Informatiemiddag. 
 

Vanmiddag, donderdagmiddag 19 september, konden de leerlingen de ouders informeren 

over hun schooldag en de dagelijkse activiteiten. Ze konden laten zien wat zij op school doen 

en welke materialen zij gebruiken. Er werd door de leerlingen enthousiast verteld. Erg mooi 

om te zien!  

 

De fancy fair. 
 
Bericht namens de AC over de fancy fair. 



 
Liesbeth Alkema wil graag stekjes van planten gaan verkopen op de Fancyfair. Wie heeft nog 

meer stekjes of vindt het leuk om te stekken? Op internet zijn handige filmpjes te vinden 

over hoe je stekjes kunt nemen van je plant. Het zou mooi zijn als er een leuk aanbod is van 

verschillende planten. Stekjes mogen ingeleverd worden bij Liesbeth Alkema, Meidoornlaan 

12. Heb je vragen dan mag je mailen naar alkemawitten@hotmail.com. 

Er zijn al meerdere leuke initiatieven, maar er kan nog steeds meer bij, ook je aanmelden als 

vrijwilliger is een optie. Graag doorgeven aan Inge van der Maten (moeder van Joas, groep 

5). 

 

Nieuws uit groep 7/8. 
 

Snappet 
De kinderen uit groep 7 zijn in Snappet onder meer bezig geweest met het vergelijken van 

breuken, rekenen met lengtematen, de formule om oppervlaktes te berekenen, tijdsduur 

uitrekenen, de directe en indirecte rede gebruiken, teksten schrijven (o.a. een draaiboek), 

werkwoorden in de tegenwoordige en verleden tijd. 

De kinderen uit groep 8 zijn in Snappet onder meer bezig geweest met het omrekenen van 

oppervlaktematen, staartdelingen (zie afbeelding hieronder) met rest, sommen met rente en 

BTW, contextsommen, automatiseringsopgaven, tijdsbepalingen en plaatsbepalingen in 

zinnen opzoeken en Engelse leenwoorden spellen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Schoolkamp 
Aanstaande woensdag, 25 september, is het zover! De leerlingen van groep 7 en 8 gaan dan 

op kamp in Assen, op vakantiepark Witterzomer. Net als in 2013, 2015 en 2017. 

 
 

 



Het hele terrein van het vakantiepark mag worden gebruikt, dus ook alle grasvelden, 

speeltuinen, tennisbanen, de verharde basket- en voetbalvelden, een luchtkussen en de 

recreatievijver met strand en een klimparcours. Het park ligt vlakbij de Baggelhuizerplas, 

waar op woensdagochtend de eerste kampspellen en -activiteiten zullen plaatsvinden. 

 

 

 

 

Vrijdag verwachten ze rond 15:15 uur weer op school aan te komen. Ze sluiten dan nog even 

gezellig met elkaar af, voordat ze naar huis (bed?) gaan. Voor alle kinderen en begeleiders én 

iedereen die hen op staat te wachten, zal er binnen nog wat lekkers zijn. 

Kinderpostzegelactie 
Kinderen in Nederland gaan aanstaande woensdag weer samen in actie voor vele andere 

kinderen. Ditmaal gericht op dakloze kinderen. Ver weg, of dichtbij. Elk jaar zetten 

duizenden kinderen zich in, zodat andere kinderen het beter krijgen. En dat al  generaties 

lang. Onze leerlingen gaan langs alle deuren in Sauwerd. De leerlingen van OBS De Wierde 

doen dat in Adorp.We vinden het belangrijk dat kinderen betrokken zijn bij geld inzamelen 

voor een goed doel. De Kinderpostzegelactie sluit hier goed bij aan. Meer info over de 

kinderpostzegelsactie en het bijbehorende online spel ‘Zoek en Raad de Minister’ is te 

vinden op www.kinderpostzegels.nl/voorouders/. 

Verkoop Kinderpostzegels start in Sauwerd 3 dagen later. 
De Kinderpostzegelactie vindt dit jaar plaats van 25 september t/m 2 oktober. Omdat groep 

7&8 van CBS De Meander op schoolkamp in Assen is, zullen onze leerlingen pas vanaf 

zaterdag 28 september langs de deuren gaan. 

Bijlagen. 
 

- n.v.t. 
 

Kalender 
 

Woensdag 25 - vrijdag 27 september Kamp groep 7/8. 
Woensdag 2 - zaterdag 13 oktober Kinderboekenweek. 
Woensdag 9 oktober VCPO dag, de leerlingen zijn vrij. 
Woensdag 16 oktober Fancy fair. 
Maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober Herfstvakantie. 


