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De eerste weken van ons schooljaar zitten er alweer op. Wij hebben jullie allemaal in de 
school kunnen ontvangen tijdens de informatieavonden die goed zijn bezocht. Op 7 
september was de informatieavond van de Kikkerkoning, ook op deze avond hebben wij veel 
ouders mogen ontvangen. 
De Kikkerkoning is op het moment druk bezig met de verbouwing van de voormalige BSO. 
Hier komt vanaf de herfstvakantie een dagopvang groep voor kinderen van 0-4 jaar. 
Misschien heeft u al een keer door de ramen naar binnen gekeken, het wordt echt prachtig! 
 
Vorige week zijn alle kinderen op schoolreisje geweest en 
hebben ze het goed naar hun zin gehad zowel in het Land van 
Jan Klaassen als in Billy Bird. De dag na het schoolreisje konden 
alle kinderen lekker uitrusten tijdens een studiedag.  
Het team is die dag wel op school geweest. Wij hebben het 
tijdens de ochtend gehad over onze nieuwe rekenmethode en 
tijdens de middag over ouderbetrokkenheid. Met dit laatste onderwerp gaan wij tijdens de 
studiedag van 6 december de hele dag aan de slag. Tijdens de studiedag van 7 november 
gaan wij verder met ons rekenonderwijs. 
 

 
Zoals u misschien al wel heeft gezien hebben wij vorige week twee camera’s opgehangen. 
Dit hebben wij op aanraden van de politie gedaan. De camera’s zijn zo ingesteld dat ze 
alleen opnemen wanneer alle kinderen naar huis zijn. Wij hopen dat de camera’s ervoor 
zorgen dat wij geen last meer hebben van vandalisme op ons plein. 
Na mijn bericht op Parro, heb ik veel reacties gekregen. Niet alleen van u als ouders, maar 
ook van bewoners uit Valburg die mee wilden denken. Ik wil u hier allemaal hartelijk voor 
bedanken. Wat fijn dat een dorp als Valburg op dit soort momenten laat zien hoe betrokken 
iedereen is, dat is een kracht! 
 

Deze week hebben de groepen 1/2, groep 3/4 en groep 4/5 voor de tweede 
keer muziekles gehad. Dit jaar worden de muzieklessen gegeven door 
Harald Franken.  
De groepen 5/6 en 7/8 zullen vanaf november ook muziekles aangeboden 
krijgen in de vorm van de Blazersbende. 
 

In de week van 24 oktober gaan wij starten met de aanleg vaneen nieuw klimaatsysteem in 
onze 6 groepen. Elke week worden er twee lokalen voorzien van een nieuw systeem. In de 
herfstvakantie zijn de twee groepen 1/2 aan de beurt, de week na de herfstvakantie zijn de 
groepen 5/6 en 7/8 aan de beurt en als laatste zullen in de tweede week na de herfstvakantie 
de groepen 3/4 en 4/5 van een nieuw systeem worden voorzien. 
Wanneer de werkzaamheden bezig zijn kunnen de kinderen niet in hun eigen lokaal en 
zullen zij voor een week in de bibliotheek of in de MFR les krijgen. 
 
Hierna zijn alle groepen voorzien van een decentrale ventilatie unit met 
geïntegreerde koeling en verwarming. Dat betekent dat in de winter het 
lokaal lekker warm is en in de zomer heerlijk koel. Onze lokalen voldoen 
hierna ook aan de frisse scholen eisen, de luchtkwaliteit in de 6 lokalen is 
van goede kwaliteit.  
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Van 5 tot en met 16 oktober 2022 is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de 
Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’. 
 
Lezen is een feestje  
Bruna wil graag (voor)lezen stimuleren door samen met ouders en kinderen de 
schoolbibliotheek te vullen met fijne boeken. Want leesplezier begint op school én bij Bruna. 
 
Zo werkt het  
Koop tijdens de Kinderboekenweek (5 t/m 16 oktober 2022) een boek bij de Bruna-winkel en 
lever het bonnetje in op school. De school levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed 
voor 20% van het totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan onze school 
nieuwe boeken kopen voor de schoolbibliotheek.  
 
Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen!  
 
Spaar je mee?  
 
Inleveren van de bon kan t/m 13 november bij de juf of meester. Laten we er samen voor 
zorgen dat de kinderen nog meer leesplezier krijgen. 

Weet je niet welk boek je wilt lezen? Misschien houd je van grappige boeken. Of wil je liever 
lekker griezelen. De bieb helpt je kiezen! 
 
Via de Bibliotheek op school krijgen alle kinderen woensdag 5 oktober een keycord met 
daaraan 6 genrekaarten. Op deze genrekaarten vind je titels van allerlei soorten boeken. 
Kies een boek uit dat genre, leen het bij de bieb en je krĳgt een button. Spaar alle zes 
buttons door boeken in zes verschillende genres te lenen.   
 
Welk boek vond jĳ het leukst? Vertel het aan je klasgenootjes!  
 
De buttonactie loopt van 5 t/m 23 
oktober. Op = op.  
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 5 oktober  Start Kinderboekenweek 
 
12 oktober  Inloop groep 1 t/m 8 12.15 – 12.45 
 
14 oktober  Jacobusviering (Alleen voor kinderen) 
 
17 t/m 21 oktober In deze week zijn de oudergesprekken voor groep 1 t/m 4 
   en de ouder/kind gesprekken voor groep 5 t/m 7 
 
24 t/m 30 oktober Herfstvakantie 
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