
 

 

 

 

 

 

 

AGENDA nr. 4 
 

Vrijdag 13 oktober  afsluiting kinderboekenweek 

Maandag 16 t/m   herfstvakantie 

Vrijdag 20 oktober 

Maandag 23 oktober  studiedag: alle leerlingen nog vrij 

Dinsdag 24 oktober  luizencontrole 

Dinsdag 24 oktober  OR-vergadering 

Vrijdag 27 oktober  nieuwsbrief 5 

   
JARIG 
Fiene van der Kroon  7-10 groep 4 

Senna van Rossum  7-10 groep 5/6 

Beau van Duuren  8-10 groep 7/8 

Thijn Duits   10-10 groep 1 

Nick Foort   12-10 groep 4 

Timo Dijkhof   13-10 groep 7/8 

Valerius van der Haven 13-10 groep 5/6 

Ronan Gonzalez  15-10 groep 4 

Gabriël van den Berg 23-10 groep 3 

Coen Mayenburg  26-10 groep 5/6 
Loek Mayenburg  26-10 groep 5/6 

NIEUWS 
 Dag van de leerkracht 

 EU- schoolfruit 

 School-kerk-gezinsdienst 

 Schoenmaatjes 

 Herfstvakantie in Theater Concordia 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Wat een verwennerij op 4 oktober! Vandaag 5 oktober is de `officiële dag van de 

leerkracht’. Omdat we staken, zijn de ouders van de ouderraad zo lief geweest om 

een heerlijke lunch op woensdag klaar te maken. Zoals u ziet hebben zij zich enorm 

uitgesloofd. Dit wordt uiteraard ENORM GEWAARDEERD!  

 

 

Dag van de 

Leerkracht - 
lunch 



 
 

Agendapuntje… 

 

 
 

Vanaf week 46 krijgen de kinderen iedere week op woensdag-donderdag-
vrijdag fruit op school van het programma Europees schoolfruit!  

 School-kerk-gezinsdienst 
 

Zondag 12 november vindt de schoolkerkgezinsdienst plaats in de gereformeerde 

kerk van 10.00-11.00. Het thema van deze dienst is `dromen’. Voor de jongste 

kinderen  is er crèche. Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om elkaar te 
ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee en wat lekkers.  

De schoenen doos actie. 

 

Wij willen als school graag iets doen voor een kind in een arm land. Daarom doen 

we dit jaar mee met de actie schoenmaatje. Het is de bedoeling dat u samen met 

uw kind een schoenendoos vult. Uw kind krijgt komende week een folder mee met 

informatie. Zodra de schoenendozen binnen zijn, kunt u op school een gratis 

schoenen doos meenemen en deze gebruiken. In de folder zit een barcode sticker 

die belangrijk is om op de doos te plakken.  De verzendkosten zijn 6 euro. Dit jaar 

is er de mogelijkheid om te zien bij welk kind de schoenendoos terecht komt, dan 

zijn de verzendkosten 50 cent extra.  De doos mag tijdens de schoolkerkdienst op 

12 November worden ingeleverd en anders in de week ervoor op school.  

 



 
VET Kindercabaret in Haastrecht 
 
Zaterdagmiddag 21 oktober speelt VET Kindercabaret de try out van hun nieuwe voorstelling ‘Het vijfde 
couplet’ in Theater Concordia in Haastrecht.  
 
VET kindercabaret is al 10 jaar een vertrouwd recept: vet grappige sketches en liedjes over herkenbare 
situaties waar kinderen en ouders samen hard om kunnen lachen. VET gaat over lastige ouders, spelletjes 
met zelf bedachte regels en giechelende verliefdheid. Maar VET gaat ook over het overwinnen van je angsten: 
enge dromen, enge zwemlessen en… Enge Erna... Bij VET Kindercabaret wordt je in hoog tempo 
meegenomen in een knotsgekke show die nog lang blijft hangen. 
 
“Niet alleen onze kinderen, maar ook wij hebben heel erg gelachen!” 
“De show had nog veel langer mogen doorgaan!” 
“Wat een energie!” 
 
Spel: Nellerike de Voogd en Sjamke de Voogd en Jantijn Prins 
Teksten: Nellerike de Voogd en Sjamke de Voogd 
Muziek: Rutger de Bekker, Joos van Leeuwen en Nellerike de Voogd 
 
De try out van de nieuwe familievoorstelling van VET Kindercabaret begint zaterdag 21 oktober om 16.00 uur. 
Kaarten (à € 12,50) zijn te bestellen via www.theaterconcordia.nl en te koop in Grand Café Concordia op 
werkdagen vanaf 17.00 uur. Voor kids vanaf 6 jaar. 

 
Familiefilm ‘Puck en het verdwenen schaap’ in Theater Concordia 
 
In de herfstvakantie draait op woensdagmiddag 18 oktober de leuke Nederlandse familiefilm ‘Puck en het 
verdwenen schaap’ in Theater Concordia in Haastrecht. Kom je ook kijken? 
 
Puck (5 jaar) creëert met haar goed bedoelde zorgzame hulp voor haar hoogzwangere moeder grote chaos en 
moet daarom logeren bij haar neefje Stijn (6 jaar) op de schaapskooi. Daar ontfermt ze zich over het zwangere 
schaap met de blauwe stip uit de kudde maar als het schaap niet terugkeert na de tocht voelt Puck zich 
schuldig. Ze neemt haar verantwoordelijkheid en gaat samen met haar neefje op pad. Met een grote fantasie 
en vindingrijkheid weten ze het schaap met de blauwe stip te vinden maar ook het nieuwe lammetje.  
Met onder andere Puk van de Werken, Oren Schrijver, Bas Lourier, Celine Purcell en Fabian Jansen. Deze 
vrolijke film (2016) is voor alle leeftijden. 
 
Puck en het verdwenen schaap begint woensdag 18 oktober om 14.00 uur. Kaarten (à € 4,50 voor kinderen 
en € 8,00 voor volwassenen) zijn te bestellen via www.theaterconcordia.nl, te koop in Grand Café Concordia 
op werkdagen vanaf 17.00 uur en voor de voorstelling aan de kassa indien de voorstelling nog niet is 
uitverkocht (check hiervoor de website). Op vertoon van je jeugdpaspoort Krimpenerwaard krijg je 10% 
korting!  

 

 

http://www.theaterconcordia.nl/
https://www.bol.com/nl/c/algemeen/puk-van-de-werken/15490349/index.html?lastId=6186
https://www.bol.com/nl/c/algemeen/oren-schrijver/3068085/index.html?lastId=6186
https://www.bol.com/nl/c/algemeen/bas-lourier/15490351/index.html?lastId=6186
https://www.bol.com/nl/c/algemeen/celine-purcell/2244817/index.html?lastId=6186
https://www.bol.com/nl/c/algemeen/fabian-jansen/4537346/index.html?lastId=6186
http://www.theaterconcordia.nl/








 


