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Teamnieuws 
Vrijdag 3 september is juf Maartje Sparnaaij bevallen van een prachtige zoon. Zijn naam is Guus.  
Woensdag 8 september is juf Tamara bevallen van haar tweede kindje. Zijn naam is Jort. We feliciteren hen allen 
en wensen hen veel geluk. Inmiddels zijn juf Anouk, juf Simone, juf Wendy en juf Kim met zwangerschapsverlof. 
Juf Sonja zal met ingang van aanstaande maandag thuis zijn in afwachting van haar zwangerschapsverlof. De 
ouders uit de desbetreffende groep zijn op de hoogte v.w.b. de vervanging.  
  
Informatieavond 
Maandag 20 september is de informatieavond. Er wordt dan in alle groepen een uitleg gegeven over het komende 
schooljaar. In groep 8 wordt ingegaan op de overstap naar het voortgezet onderwijs. Er zijn per klas twee ronden. 
De eerste ronde begint om 19.00 uur en de tweede om 20.00 uur. U bent inmiddels via Parro uitgenodigd door 
de leerkracht. Graag per ronde maximaal 1 ouder per gezin opgeven. U neemt dezelfde ingangen als uw kind(eren) 
deze avond. 
 
Schoolfotograaf 
In de week van 20 september komt schoolfotograaf Maaike Cappon de kinderen fotograferen. Ze zal in de 
speelzaal beneden de foto’s maken op een lichte achtergrond. De groepsfoto’s worden gemaakt op dezelfde dag 
als de portretfoto’s.  
Dit jaar gaan we een normale groepsfoto maken. De groepsfoto en de portretfoto’s (de achtergrond zal 
zachtgroen zijn) worden op dezelfde dag gemaakt. Het kan zijn dat de broertjes-zusjes foto’s op een andere dag 
gemaakt worden. De broertjes-zusjes foto’s van de kinderen die nog niet of niet meer op school zitten worden 
gemaakt op maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdagmiddag na schooltijd gemaakt. U kunt u zich voor 
intekenen. De lijsten hangen in de gang bij het directiekantoor. Wilt u er op de aangegeven tijd zijn? Zo voorkomen 
we drukte in de gangen, de anderhalve meter moeten we ook deze week nog hanteren.  
 

Maandag 20/9 Dinsdag 21/9 Woensdag 22/9 Donderdag 23/9 Vrijdag 24/9 

1-2a, 1-2b 
5c, 5d 
7a,7b 
8a, 8b, 8c 

3a,3b,3c,3d 
4a,4b,4c,4d 
5a,5b 

1-2c,1-2d,1-2e 
1-2f, 1-2g 
 

6a,6d 
7c 

6b,6c  
7d 
8d 

 
Schoolreis | Herhaling 
Dinsdag 28 september gaan de groepen 1 tot en met 7 op schoolreis. De groepen 1 en 2 gaan spelen in de 
Linnaeushof. De groepen 3 en 4 gaan naar Avifauna en de groepen 5, 6 en 7 mogen naar pretpark Drievliet. In 
onderstaand schema staan de tijden van aanwezig zijn. Groep 1-2 verzamelt op het parkeerterrein bij de 
tennisvereniging. De groepen 3 t/m 8 verzamelen bij RKDES en VZOD op sportpark Calslagen. Kom zo veel mogelijk 
met de fiets of lopend. Er kan op het parkeerterrein van de tennisvereniging niet worden geparkeerd voor de 
veiligheid van de kinderen. 

 Locatie  Aanwezig op het sportpark Vertrek van de bus Aankomst terug bij 
sportpark 

Groep 1-2 Linnaeushof 09.15 uur (tennis) 09.30 uur 15.00 uur 

Groep 3-4 Avifauna 08.45 uur (voetbal) 09.00 uur 15.15 uur 

Groep 5-6-7 Drievliet 09.00 uur (voetbal) 09.15 uur 15.30 uur 
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Ook de bibliotheek van groep 5 is geopend! 

Formulieren ouderbijdrage 
De formulieren voor de ouderbijdrage aan de ouderraad zullen binnenkort worden meegegeven met het oudste 
kind uit het gezin. Het zou fijn zijn als deze formulieren zo snel mogelijk weer worden geretourneerd via het oudste 
kind aan de leerkrachten. Dit schooljaar hebben we het bedrag voor het algemene deel op €0,- gezet doordat er 
een reserve is opgebouwd door de activiteiten die afgelopen jaar niet door konden gaan vanwege corona. We 
vragen alleen een bijdrage voor het schoolreisje en voor de activiteiten van groep 8. Alvast ontzettend bedankt!  
 
Kinderboekenweek 
Van 6 tot 16 oktober is de Kinderboekenweek met als thema: Worden wat je wil. Wij starten al op 5 oktober met 
een bezoek van de schrijfster Sanne de Bakker voor de groepen 5,6,7. Na afloop is er de mogelijkheid om een 
boek van haar te kopen en  te laten signeren. De kosten zijn ongeveer €15. 
 
Woensdag 6 oktober openen we de Kinderboekenweek. De kinderen mogen op deze 
dag verkleed worden in het thema beroepen. Na schooltijd is er een boekenmarkt 
verzorgd door het Boekhuis van Aalsmeer. Die zal plaatsvinden in de speelzaal. 
 
Op dinsdag 12 oktober houden we een boekenruilbeurs. De kinderen mogen een 
gelezen boek mee naar school nemen. De afspraak is dan een boek voor een boek. De 
kinderen ruilen hun boeken voor een boek van een ander kind dat zij graag willen lezen. 
 
We sluiten de Kinderboekenweek af op 14 oktober tijdens de periodeafsluiting. 
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Periodeafsluiting 
Op donderdag 14 oktober gaan we weer een periodeafsluiting houden. Het is alweer 1,5 jaar geleden dat we dit 
konden doen. Het thema is ‘Worden wat je wil’, net als de Kinderboekenweek. De sluiting is dit keer alleen voor 
de kinderen. We hopen u weer bij een volgende sluiting te kunnen uitnodigen. Natuurlijk zorgen we voor foto’s 
en filmpjes.  
 
Terugblik | Openingsviering 
Op donderdag 9 september 
gingen we met alle groepen, 
verdeeld over 4 vieringen, weer 
naar de kerk om het schooljaar 
te openen. Het thema was dit 
jaar: Elkaar terugvinden.  
 
Meester Danny, meester Eric en 
juf Geeske heetten ons welkom 
met een mooi verhaal. Pastor 
Marco las ons een verhaal uit de 
Bijbel voor over tien zilveren 
euro’s, waarin een vrouw een 
munt verloor en weer 
terugvond. Via de 
PowerPointpresentatie konden 
de kinderen plaatjes bij het 
verhaal zien. Ook had iedere 
klas weer een wens voor het 
nieuwe schooljaar bedacht. 
Twee kinderen uit elke klas 
mochten de wens voorlezen bij 
de microfoon. We zongen 
samen liedjes die we in de klas 
goed geoefend hadden en er 
werd een gedicht voorgelezen 
door groep 8. Pastor Marco 
sloot de viering af met een 
gebed en na het Antoniuslied 
dat door de kerk galmde gingen 
we weer samen op weg naar 
school om er een leuk, gezellig 
en leerzaam schooljaar van te 
maken.  
 
 
Studiemomenten team | 
herhaling 
Op vrijdag 1 oktober heeft het 
hele team de jaarlijkse 
bestuursdag die wordt georganiseerd door onze stichting Katholiek Onderwijs Aalsmeer. De kinderen van groep 
5 t/m 8 zijn op vrijdag 1 oktober ’s middags vrij. Maandag 4 oktober hebben alle leerkrachten een studiedag. De 
kinderen zijn deze dag vrij. De leerkrachten krijgen verdere scholing over instructie. Alle vrije dagen staan op het 
jaarrooster. 
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Dag Snoopy, hallo FloreoKids! 
Onderstaand bericht hebben wij ontvangen van Snoopy, de organisatie die bij ons de tussenschoolse opvang 
organiseert: 
 
Leeftijd, persoonlijke omstandigheden en andere interesses maken dat wij gekozen hebben voor een nieuw 
hoofdstuk in ons leven. Kinderopvang Snoopy zal daarom per 1 oktober 2021 overgenomen worden door 
FloreoKids. We sluiten het Snoopy-boek van 38 mooie jaren af. Snoopy is ons kindje. Snoopy was ons leven. Het 
was lastig om dit besluit te nemen maar het is een weloverwogen beslissing en we zijn er van overtuigd dat het 
erfgoed van Snoopy bij FloreoKids in goede handen is. FloreoKids neemt alle locaties, medewerkers en activiteiten 
over, dus ook de TSO. Voor u blijven de bekende gezichten de TSO verzorgen. Wij danken u hartelijk voor uw 
vertrouwen en de samenwerking. We wensen u een mooie tijd bij en met FloreoKids en wensen u en uw gezin een 
mooie toekomst toe. Mocht u vragen hebben of een reactie willen geven naar aanleiding van deze mededeling, 
dan kunt u mailen naar info@kinderopvangsnoopy.nl   
Groet, Ton en Jolanda van Tol. 
 
Voor de kinderen zullen dezelfde gezichten op het schoolplein te zien zijn. Als er 
wijzigingen zijn in de organisatie, aanmelding of tarieven, dan zullen wij dit laten 
weten. 
 
Nieuws uit de kerk | Wereldmissiedag  
In oktober vieren we altijd de Wereldmissiedag voor de kinderen. Dit jaar is dat op zondag 3 oktober. We denken 
dan aan de kinderen uit Guinee, die een heel ander leven hebben dan de kinderen hier in Nederland. Het is een 
arm land, veel kinderen kunnen niet naar school en moeten zelf werken. We willen deze kinderen graag helpen, 
daarom krijgen alle kinderen van onze school eind september een spaarzakje en een begeleidende brief, om geld 
te sparen voor de kinderen in Guinee. Op zondag 3 oktober om 11.00 uur hebben we een mooie gezinsviering, 
waarin ook dit thema centraal staat en de spaarzakjes ingeleverd kunnen worden. Iedereen is van harte welkom! 
In deze viering zingt het kinderkoor. Misschien lijkt het kinderen wel leuk om ook mee te zingen in het koor. Kom 
gerust langs om een keer mee te zingen. We repeteren op donderdagavond van 18.45 uur tot 19.30 uur. We 
hopen jullie te zien op 3 oktober. Aanmelden voor de viering is niet meer nodig.  
Groeten van de werkgroep gezinsvieringen, Paula Dogger, Ingrid van Rijn en Mirjam Snoek. 
 
Cultuurpunt Aalsmeer Inschrijven  
Club Cultuur van Cultuurpunt Aalsmeer organiseert: rap, muziek, ballet, nieuwe media, boetseren, graffiti en 
allerlei andere creatieve lessen voor basisschoolleerlingen in de naschoolse tijd. De lessen worden gegeven op 
diverse locaties in Aalsmeer en Kudelstaart door professionals. Het aanbod is bedoeld voor alle kinderen op de 
basisschool in Aalsmeer of Kudelstaart. Om voldoende aandacht te kunnen geven aan ieder kind, heeft elke cursus 
een maximum aantal deelnemers. Meer informatie op de website: https://www.cultuurpuntaalsmeer.nl/  
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