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KLASSENFEESTJE! 

Groep 8 houdt een klassenfeestje op vrijdag 27 
oktober van 18.45 uur tot 20.45 uur in het lokaal. 
Iedereen mag zich verkleden (hoeft niet per sé)  en 
iets lekkers meebrengen. We maken er een gezellig 
feestje met de groep van, we ruimen ook samen 
weer op. Om 21 uur kunnen kinderen opgehaald 
worden of (met toestemming) zelf naar huis fietsen.  

 

SPELLING 
Om thuis spelling te oefenen op een speelse manier 
is er een leuke website: www.spellingoefenen.nl 
De kinderen kunnen hier zelf op inloggen en 
spelletjes kiezen. 
Om gericht met de woorden te oefenen die we ook 
op school gebruiken kan er gekozen worden voor de 
methode van school. Wij gebruiken hier Taal Actief 
4. Daarna kunt u het woordpakket kiezen waar we 
op dat moment mee bezig zijn in de klas. Als uw kind 
dit niet weet kunt u altijd contact opnemen met de 
leerkracht. 

 

 

 

DIGITALE LEERSPELLETJES 
www.digipuzzle.net  is een leuke site met leerspellen 
voor de basisschool. 
 

SCHOOLFOTOGRAAF  

De schoolfotograaf is deze week geweest. Dit jaar 
krijgt u alleen een inlogcode om de foto’s online te 
bestellen. U bezoekt hiervoor de website: 
www.123Schoolfotografie.com 

Neem alvast een kijkje! Let u er alstublieft op dat u 
na de herfstvakantie het inlogkaartje ontvangt via 
uw kind. Lees ook de bijbehorende brief om 
misverstanden te voorkomen! 
Verder willen we de hulpouders bedanken voor alle 
hulp bij het assisteren van de fotograaf.  

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

 14 t/m 22 oktober 

 27 oktober 

 24 oktober 

 7 november 
 

 Herfstvakantie 

 Klassenfeest groep 8 

 MR vergadering 

 Schoolontbijt 

  

http://www.spellingoefenen.nl/
http://www.digipuzzle.net/
http://www.123schoolfotografie.com/
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PLEINTJESACTIVITEITEN 
Vanaf 24 oktober 2017 zal SMWO iedere week op 
dinsdag zogenaamde ‘pleintjesactiviteiten’ komen 
organiseren op ons schoolplein (zie bijgevoegde 
flyer). De kinderen kunnen dan meedoen aan sport- 
en spelactiviteiten. Deze activiteiten zullen in ieder 
geval tot en met dinsdag 5 december 2017 lopen; 
daarna wordt er geëvalueerd of dit zal worden 
doorgezet. 
  
Vanuit SMWO een aantal spelregels betreffende de 
pleintjesactiviteiten: 
  

         De kinderen kunnen op dinsdag tussen 
14.30 uur en 15.45 uur deelnemen en 
daarbij komen en gaan wanneer ze zelf 
willen. 

         Bij slecht weer kan het worden 
geannuleerd, dit wordt dan aan de kinderen 
doorgegeven. 

         Deelname is op eigen risico; SMWO en de 
school is niet verantwoordelijk voor letsel of 
schade als gevolg van de activiteit. 

         Er kunnen foto’s/filmpjes gemaakt worden. 

         Het is bedoeld voor kinderen tussen de 6 en 
12 jaar. 

 

 

 

 

 

MOSSELLOOP 

Atletiekvereniging Delta Sport organiseert op 
zaterdag 11 november de Mosselloop. Dit is een 
hardloopwedstrijd in Burgh-Haamstede waaraan 
kinderen tussen de 7 en 12 jaar gratis kunnen 
deelnemen. Meer informatie hierover vindt u in de 
bijlage bij deze nieuwsbrief. 

 

 

 

MULTI SKILLZ TENNIS 

Active Tennis organiseert voor basisschoolkinderen 
Multi Skillz Tennis. Dat zijn gratis 
introductietrainingen  waarbij kinderen kennis 
kunnen maken met tennis. De lessen worden 
gegeven in sportcomplex LACO. De lessen zijn als 
volgt gepland: 
 
Groep 3 t/m 5, donderdag 26 oktober, 2 en 9 
november, 15u30-16u15 
Groep 6 t/m 8, donderdag 26 oktober, 2 en 9 
november, 16u20-17u05 
 
Aanmelden kan bij Ronald van Slooten via 
info@activetennis.nl 
Lees voor meer informatie de bijlage bij de 
nieuwsbrief. 
 

 
  
Het team wenst iedereen  
een hele fijne herfstvakantie. 


