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Kleuterpoppenhoeken 

De oma van Daniel Vleeming uit 

kleuterklas 1A van juf Raideline heeft 

onze poppenhoeken (van alle 4 de 

kleuterklassen) een flinke makeover 

gegeven. Zij heeft heel veel mooie 

kleertjes genaaid/gebreid, poppenbedden 

en beddengoed gemaakt en verschillende 

accessoires voor de poppen erbij gegeven. 

Onze kleuters genieten hier volop van. 

Het is sowieso leuk om mee te spelen, 

maar de kleuterjuffen en meester zien ook, dat de fijne motoriek bij 

het aan- en uitkleden van de poppen weer een boost krijgt. Ouders, 

stimuleer uw kind(eren) zoveel mogelijk om met allerlei soorten 

materiaal te spelen (zand, water, verkleden, bouwen met blokken etc.). 

Laat ze in deze vakantie 

maar flink in de tuin 

spelen. Binnen meer 

spelen met materiaal en 

minder tijd achter het 

scherm.                                                 

Wij danken oma Agnes 

(onze ex-collega) 



 
 

hartelijk voor dit mooie werk.                                                     

In onderstaande fotorapportage ziet u een deel van al het moois dat 

Oma Agnes heeft gemaakt. School heeft de meeste poppen en het 

materiaal gekocht en oma heeft gratis al het mooie werk verricht; 

nogmaals dank! 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Nog meer moois………………….. 

Onderstaande drie fietsen hebben wij voor een heel scherp prijsje 

mogen overnemen van een ouder aan de school. Na de vakantie hebben 

onze onderbouw leerlingen nog meer mooi materiaal om mee te spelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juf Monique (klas 6B) 

geeft instructie en een 

leerling volgt haar thuis 
Een van de mogelijkheden die wij 

uitproberen om op afstand les te 

geven. Er zitten nog haakjes en 

oogjes aan en het internet op Aruba 

werkt ook niet altijd mee maar wij 

blijven ons best doen!    

 

 



 
 

Kleuterklas 2A kijkt poppenkast in onze Bieb met juf Nadine 

             

Gymles: 

Basketball 

 

 

 

 



 
 

Klas 1A van juf Susan leert woordjes schrijven, oefent fijne 

motoriek en oude sokken worden her-gebruikt!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Herhaling 
 

 

Vanaf maandag 12 oktober gaan wij terug naar normale schooltijden en 

dagen. Dit betekent dat ALLE kinderen op 12 oktober naar school 

komen. School start om 7:45 uur voor alle kinderen. Voor de kleuters is 

de school om 12:30 uur afgelopen en voor de basisschool om 13:03 uur.  

Ouders blijven de kinderen wel bij de afgesproken gates afzetten en 

ophalen. Wij vragen ouders nogmaals om NIET uit te stappen. Bij alle 

gates staan er juffen/meesters die kunnen helpen bij in- en uitstappen. 

Moet u echt bij de gate zijn, dan zijn mondkapjes en afstand van 1,5 

meter houden vereist. 

Als iedereen zich aan de voorschriften van DVG en de school blijft 

houden, heeft 100% onderwijs op school meer kans op slagen. 

 

NU MEER DAN OOIT: 

*Zieke kinderen thuis houden. Bij twijfel overlegt u met de huisarts. 

School kan niet bepalen of een kind wel/niet ziek is. 

*Heeft uw kind Covid gerelateerde symptomen, dan 14 dagen 

thuishouden in quarantaine. Overleg met de huisarts. 

*Is iemand uit het gezin positief getest, dan blijft het kind 14 dagen in 

quarantaine, nadat de laatste persoon in het gezin negatief en dus 

genezen is verklaard. Van onze contactpersoon van JGZ mogen wij niet 

van de 14 dagen afwijken. 

*Quarantaine betekent Niet het huis uit; dus ook niet naar school, 

naar de supermarkt of bij vriendjes thuis!! 

*Iedereen met covid symptomen moet testen. Bij kinderen onder de 12 

gaat dit in overleg met de huisarts. 

*Eén iemand in het gezin is positief getest; die moet in isolatie. Alle 

andere leden van het gezin zijn risico personen en gaan in quarantaine.  



 
 

*Wacht iemand in het gezin op testresultaat, dan mogen de kinderen 

uit dat gezin ook nog niet naar school. Bij negatief resultaat wel 

meteen weer naar school. 

*Blijf de school op de hoogte houden van ziekte in het gezin.  

*Per geval zullen wij in overleg met ons schoolbestuur en DVG beslissen 

of een hele klas/school naar huis moet. 

 

Landamento escolar – Schoolzwemmen                                          

De schoolzwemlessen waren door Covid stopgezet. 

Hierdoor hebben de 3e klassers van vorig schooljaar 

wel zwemlessen gehad tot en met maart, maar geen 

zwemexamens afgelegd. Deze lessen worden na de 

oktobervakantie weer opgepakt. De leerlingen die nu in klas 4 zitten 

krijgen na de vakantie weer zwemlessen en zullen in de week van 30 

november-4 december hun zwemexamen afleggen.  

Kleuterklas 1A van juf Raideline                                                                                  

Timothy is aan het koken en Eva werkt in de rekenhoek! 

 



 
 

Brief van ons Schoolbestuur: 



 
 

Jarigen met gezonde traktatie 
 

                                                                      

 

Mee-Li uit klas 4B met zakjes popcorn. Mackenzie uit klas 2A met 

gezonde traktatie: Bellenblaas en crackers.      
 

Valeria en Ziva  uit klas 4B, allemaal met gezonde traktatie voor de 

klas. Masha, masha pabien! 



 
 

 

En onze Dimitri Marchena uit 

kleuterklas 1A is 4 jaar geworden. 

Pabien! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens het team een hele fijne vakantie! 

Met Gods wil zien wij alle kinderen maandag 12 oktober veilig en wel 

weer op school. Denk 

eraan om op tijd op 

school te zijn. Dagen en 

tijden zijn weer terug 

naar normaal! 

Liefs, 

Debby Arends-Gietel                                                                                                                                              

Schoolhoofd Mon Plaisir 


