
 

 

 

 

 

Herfstwandeling! 

17 oktober gaat de hele school op herfstwandeling. Eerst gaan we met zijn allen op de fiets naar het 

Woldlakebos. (behalve groep 1, die gaan met de auto.) Daar gaan we de natuur ontdekken.  

Vanaf groep 2 iedereen de fiets mee. (Wanneer dit echt niet lukt even overleggen met de leerkracht.) 

De herfstpauzehap wordt verzorgd door school. 

Trek oude kleren aan. 

 

Oktobertelling 

Op 1 oktober telde onze school 23 leerlingen. Dat is genoeg om voorlopig open te mogen blijven. 

Goed nieuws voor ons en Scheerwolde. Als school voelen we ons betrokken bij het dorp, maar 

afgelopen maanden merkten we dat dit ook zeker andersom is. Het was fijn de betrokkenheid vanuit 

de schoolcommissie en het PB in raad en daad te ervaren. Binnenkort komen we op 28 leerlingen. Na 

een dip zit er goede groei in. Daar zijn we blij mee. Samen met het PB en de schoolcommissie blijven 

we ons inzetten voor een goede toekomst van de school en het dorp. Deze groei houden we graag 

vast want dat is nodig. 

Bedankt voor ieders inzet.  

 



Leerlingenraad. 

Dan sta je opeens voor het bord en mag je jouw goede ideeën presenteren aan de school. Wow wat 

deden alle kandidaten dat knap. Zo knap dat er zoveel ideeën zijn dat er dit jaar een extra grote 

leerlingenraad is. Sterre, Sven, Siënna, Esther, Fleur, Daniek en Rachel gefeliciteerd!!! Helaas kunnen 

niet alle kandidaten in de leerlingenraad. Hun ideeën worden zeker meegenomen en ze namen hun 

verlies goed op. En ook dat is een felicitatie waard.  

Wat komt er allemaal nog aan? 

17 oktober Herfst fiets- en wandeltocht 

18 oktober 19.00 uur afsluiting kinderboekenweek 

22 t/m 26 oktober herfstvakantie 

6 november Leerlingenfeest 10 jaar Op Kop 
Klassenspecifieke zaken worden via de klassenmail gecommuniceerd. 

Rooster oud papier 

29 september Fam Timmerman 

27 oktober Fam Linnemans 

24 november Fam Berger  

29 december Fam Mooiweer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


