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21 t/m 29 oktober Herfstvakantie 

2 november Allerzielen 

6 november 8.30 -9.30 uur Leerlingen Advies Commissie op de Bekkersstee 

7 november Geen gym! I.v.m. reparatie materialen gymzaal. 

7, 9, 14 en 16 

november 

Podiummiddagen, ouders die mogen komen kijken, krijgen een uitnodiging. 

3, 10, 17 en 24 

november 

POP school groep 7a en 7b. 

10 november Lichtjesmiddag groep 1-2  

5 december Sinterklaas komt op school, groepen 1 t/m 5 12.00 uur vrij, groepen 6 t/m 8 hebben 

een continurooster tot 14.00 uur. 

6 december Marge dag: Studiedag Talentvolle Basisschool en aanpassing roosters i.v.m. 

invoering 5 gelijke dagen rooster. 

21 december Kerstviering groepen 1 t/m 5: 16.30 uur + Maaltijd op school 17.15-18.15 uur. 

Groepen 6 t/m 8 Maaltijd op school 17.15 -18.15 uur aansluiten Kerstviering 18.30 

uur in de kerk. 

23 december t/m 7 

januari 

Kerstvakantie 

 

8 januari Marge dag, voorbereiden ontwikkelgesprekken 

9 januari Start 5 gelijke dagen rooster: Alle kinderen, alle dagen van 8.30 tot 14.00 uur naar 

school. NB ook op woensdag en vrijdag. 

 

  

Nieuws van de directie 

 

Allerzielen 

Op 2 november is het Allerzielen. Op deze dag herdenken wij in de Katholieke traditie alle mensen die ons 

zijn ontvallen in ons leven. In de kerken is er dan 's avonds een viering waarbij wordt stilgestaan bij alle 

overledenen van dat jaar in het bijzonder, maar uiteraard bidden de mensen in de kerk dan ook voor de 

mensen die zij het meeste missen, ook al is de sterfdatum al langer dan een jaar geleden. Aansluitend 

gaat men dan vaak in processie naar het kerkhof om een kaarsje te plaatsen bij het graf van de 

overledenen.  

 

Op deze dag zullen we ook in de klassen hierbij stil staan tijdens onze opening 's morgens. Voor ons is het 

belangrijk dat kinderen hun emoties leren tonen en dat de andere kinderen leren om te gaan met het 

verdriet van een ander. Hoe help je die ander, hoe troost je?  

U weet zelf het beste hoe uw kind in elkaar zit. Wellicht vraagt dit thuis ook aandacht, wetende dat dit op 

school besproken wordt 

 

 

Nieuws van het team 
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