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Kinderboekenweek En toen? 
Op 30 september werd de Kinderboekenweek 2020 met 
motto En toen? geopend door 2 hunebedbouwers. Naast 
dat zij in de klassen voor een hoop bombarie zorgden, 
kregen de kinderen van hen ook een boek cadeau over de 
tijd van toen. Deze opening was voor alle groepen het 
startsein om in het verleden te duiken. Dit deden ze onder 
andere door samen allerlei boeken te lezen, maar er 
gebeurde nog heel veel meer… Om u een beeld te kunnen 
geven van wat er zoal gebeurde in de school, is er een 
tweetal compilatiefilmpjes gemaakt. Klik hieronder voor 
de verschillende filmpjes. 

 
Meester Patrick nu ook papa Patrick 
Vorige week donderdag is meester Patrick vader 
geworden van een prachtige dochter; Yenthe Steenbergen 
is geboren! Van harte gefeliciteerd meester Patrick! (Bij 
een volgend doelpunt voor jouw VAKO verwachten wij nu 
wel een Bebeto’tje…)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pleinwerkzaamheden 
Vanaf vandaag zal er hard gewerkt worden op ons 
bovenbouwplein, er wordt hier een nieuwe sport- & 
speldeel gecreëerd. We hopen dat we na de vakantie het 
voetbal-, volleybal- en basketveld in gebruik kunnen 
nemen.  Naast deze werkzaamheden zal onze moestuin 
een upgrade krijgen. We hebben al twee mooie pleinen en 
ze worden alleen nog maar mooier! 

 
CM 3-4: De vrouw en het jongetje 
De groepen 3 en 4 krijgen de dinsdag na de vakantie een 
voorstelling over bang zijn voor iets dat je niet kent. Over 
ontdekken dat je niet bang hoeft te zijn, als je de ander 
écht leert kennen.  
 
Iedereen is wel eens bang.  
Maar altijd bang, loopt nooit goed af.  
Dit verhaal loopt wel goed af.  
 
Een jongetje woont nog maar net in de stad. Vreemde 
straten, vreemde mensen. En daar op het balkon staat de 
vrouw, de grote vrouw, de reuzenvrouw. "Ze eet vast 
kinderen!", denkt het jongetje. Iedere dag komt hij langs 
haar huis. Bang, maar ook nieuwsgierig. Stap voor stap 
overwint het jongetje zijn angst.  
 
En de vrouw? Die eet geen kinderen; ze maakt 
kaartenhuisjes, ruikt naar snoep. En soms voelt ze zich 
wat alleen. Tot ze op een dag een jongetje ziet lopen. Aan 
de overkant van de straat.  
 
 
 
 
 
 

 
Agenda 
Vr 09-10 Kinderboekenweek ≪ 

Voorleeswedstrijd groepen 7 & 8 
INFO #4  
Start herfstvakantie 

Ma 19-10 CM 5-6: Massimo 
Di 20-10 CM 3-4: De vrouw en het jongetje 

Dode hoek project groep 8 
Do 22-10 Jeugdverpleegkundige 
Vr 23-10 CM 1-2: Het dierendorp 
Do 29-10 Algemene ledenvergadering OV 
Vr 30-10 INFO #5 

 

Klik hier voor de digitale jaarplanner. 

Overzicht coronamaatregelen 
Op de website van de school vindt u een overzicht met 
de meest recente coronamaatregelen.  
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Cultuurmenu 5a, 5b/6a, 6b: Massimo 
Al eeuwen verdient verhalenverkoper Massimo zijn brood 
met het vertellen van verhalen. Met zijn koffer vol 
schatten uit het verleden reist hij naar kermissen en 
jaarmarkten over de hele wereld. Maar de tijden zijn 
veranderd. Tegenwoordig zijn er botsauto’s en 
automaten. En dat is ook leuk. Maar niet voor Massimo. Hij 
vertelt liever in alle rust zijn verhalen. Het zijn verhalen 
die passen bij de plek, verhalen geplukt uit een willekeurig 
tijdperk. Hij toont excentrieke voorwerpen in de klas en 
daar vertelt hij een spannend streekverhaal bij. 
Zijn geheim: hij was er ooit zelf bij... 

 
Algemene ledenvergadering verzet 
Per abuis was er geen uitnodiging verstuurd naar alle 
ouders voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van 
onze oudervereniging. Daarom is er besloten om de 
vergadering te verzetten naar 28 oktober, u bent allemaal 
van harte uitgenodigd om deze vergadering (digitaal) bij 
te wonen. Tijdens deze vergadering worden de 
verschillende jaarverslagen besproken.  Meer informatie 
volgt na de herfstvakantie.  
 
Fijne herfstvakantie 
En dan is het alweer zover, de eerste vakantie van dit 
schooljaar. We kijken, ondanks de bijzondere 
omstandigheden, terug op een goede eerste periode. Er is 
gelukkig weer veel gespeeld, er is veel plezier gemaakt en 
er is hard gewerkt; kortom we hebben weer een hoop 
geleerd met elkaar. Wij wensen iedereen een fijne 
vakantie en tot 19 oktober! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In en uit de buurt 

 
Mega 4x4 voetbal afgelast 
Op woensdag 14 oktober zou het 7e Mega 4x4-
voetbaltoernooi worden gehouden. De organisatie heeft 
helaas echter moeten besluiten om deze af te gelasten. 
 
Sport & Spel Instuif 
Op dinsdag 13 oktober aanstaande organiseert 
Beweegdorp Norg een gezellige en creatieve Sport & Spel 
Instuif voor kinderen van groep 3 t/m groep 8, in de 
Brinkhof in Norg. Tussen 13:30 en 16:00 uur kun je in de 
sporthal stuiteren op de tumblingbaan, je uitleven bij het 
freerunnen, voetballen in de pannakooi of springen op de 
Piratenboot. In de dorpshuiszaal kunnen de kinderen 
kleuren, schminken en knutselen met het IVN.  
 
In verband met corona geniet het onze voorkeur dat 
ouders hun kinderen halen en brengen en niet de hele 
middag blijven kijken. Er is voldoende begeleiding 
aanwezig om de kinderen in de gaten te houden en we 
noteren van alle ouders het telefoonnummer voor 
noodgevallen. De kosten voor deelname aan de Sport & 
Spel Instuif bedragen € 3,00 p.p., inclusief ranja en vers 
fruit. Bij voorkeur meld je je van te voren aan bij Afien 
Baving van Beweegdorp Norg via 
info@beweegdorpnorg.nl of 06-57133765. Je ontvangt 
van ons een tikkie voor de betaling en je hoeft op 13 
oktober niet in de rij bij de kassa. Wel zo makkelijk én 
veilig toch? 

 
Oktober Kindermaand 
We zitten nog middenin de Oktober Kindermaand. Op de 
website van Kunst & Cultuur vindt u een overzicht van alle 
activiteiten die worden georganiseerd, zeer de moeite 
waard! Klik hier voor meer informatie. 
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