
 

Thema’s 

In groep geel werken we nog aan het thema “Ik en mijn familie”. We 

hebben huisjes geknutseld en fotolijstjes gemaakt. De kinderen hebben 

veel woorden geleerd! Volgende week ronden we dit thema af. 

In groep blauw, oranje en 

groen hebben we het 

thema “Van Steen tot Huis” 

afgerond. We zijn nu 

begonnen met het thema 

“Boekeloeren”. Tijdens 

deze lessen leren de 

kinderen over de verschillende soorten boeken. Boeken 

zijn natuurlijk om in te lezen, maar wat kun je er nog 

meer mee? In de klas is een boekenkoffer die iedere keer wordt gevuld met 

mooie, leuke boeken. 

Gymlessen 

We hebben een nieuwe meester die de gymlessen geeft. Zijn naam is 

Patrick Ridderbos. Hij geeft iedere woensdag 

de gymlessen in de sporthal. Meester Patrick 

woont in Coevorden. In zijn vrije tijd is hij 

ook vaak aan het sporten. Meester Patrick 

heeft heel veel zin om samen met de 

kinderen aan de slag te gaan en vooral om 

samen met kinderen veel te bewegen. 

 

 

 

Gastles 

Vorige week was juf Marion Mencke bij ons op school om tekenlessen te 

geven aan de kinderen. Ze is in alle groepen geweest. De kinderen hebben 

mooie kunstwerken gemaakt. 

 

 

 

 

 

Ouderkamer 

De volgende ouderkamers staan gepland. Woensdag 5 oktober zijn de 

ouders van de blauwe groep welkom. Woensdag 26 oktober zijn de ouders 

van de gele groep welkom. Ouders ontvangen een uitnodiging voor de 

ouderkamer. 

Open dag 

Zaterdag 24 september was er een open dag op 

het AZC. Ook de school was geopend. We 

hebben veel geïnteresseerde bezoekers mogen 

ontvangen. 
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Telefoonnummers groepen: 
 

Groep geel 06-12732333 

Groep blauw 06-84908578 

Groep oranje 06-45582549 

Groep groen 06-85798230 

 
Via de groepstelefoon kunt u via WhatsApp uw kind afmelden indien uw 
kind ziek is of een afspraak heeft. De leerkrachten gebruiken de 
groepstelefoon om foto’s van uw kind met u te delen.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VRIJE DAGEN-DAYS OFF-FREIE TAGE-JOURS GRATUITS- العطل أيام  

  
  

Herfstvakantie   

 

17 oktober 2022 t/m 21 
oktober 2022  

Studiedag  
  

8 november 2022  

Studiedag  
  

7 december 2022  

Kerstvakantie   
  

26 dec 2022 t/m 6 jan 
2023  

Studiedag  
  

9 februari 2023  

Voorjaarsvakantie   27 feb t/m 3 maart 2023  
  

Goede vrijdag & Pasen    
   

7 april t/m 10 april 2023  

Studiedag  11 april 2023  
  

Koningsdag + 
Meivakantie  
  

27 april t/m 5 mei 2023  

Hemelvaartsdag + 
vrijdag   

18 mei en 19 mei 2023  
  

Pinkstervakantie  
  

29 mei t/m 31 mei 2023  

Studiedag  
  

23 juni 2023  

Zomervakantie   
  

24 juli t/m 1 september 
2023  
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3 oktober 
 
 

4 oktober 
 

5 oktober 
ouderkamer – groep blauw 

6 oktober 7 oktober 
 

10 oktober 
 

11 oktober 12 oktober 
 

13 oktober 
 

14 oktober 

17 oktober 
herfstvakantie 

 

18 oktober 
herfstvakantie 

 

19 oktober 
herfstvakantie 

 

20 oktober 
herfstvakantie 

 

21 oktober 
herfstvakantie 

 
24 oktober 25 oktober 26 oktober 

ouderkamer – groep geel 
27 oktober 28 oktober 

 

31 oktober     


