21 september 2018, jaargang 2018/2019, nummer 04

Agenda
Vrijdag 21 september
Dinsdag 25 september
Woensdag 26 september
Vrijdag 5 oktober
Zaterdag 13 oktober

:
:
:
:
:

schoolreis onderbouw
schoolreis middenbouw
bezoek leraren van de Kai Ping Culinary school Taipei
voorstelling kinderboekenweek Vriendschap is te koop, toch?
tuinochtend

Weekbericht van het Team
Kai Ping Factory Culinaryschool
Deze school is een prijswinnend instituut met een zeer hoog aanzien in Azië. Als je hun website zoekt, dan kom je het
allemaal tegen. Aan die school is ook een Elementary verbonden. Woensdag komt er een groep onze school bezoeken.
Kalender en vakantierooster
Helaas zijn de laatste wijzigingen in het vakantierooster wel goed overgenomen in het informatieboekje, maar niet in de
kalender.
Er zijn twee wijzigingen:
1: de dag voor de herfstvakantie is geen studiedag meer.
2: de dagen tussen de paasvakantie en de koningsdag zijn ook vrij.
Hieronder vind je het overzicht uit het informatieboekje. Passen jullie de kalender aan?
Sorry voor het ongemak.
Vakantierooster 2018 - 2019
Start schooljaar:
maandag 27 augustus om 8.30 uur
Studiedag:
maandag 10 september 2018
Herfstvakantie:
maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober 2018
Studiedag:
woensdag 14 november 2018
Studiedag:
donderdag 6 december 2018
Kerstvakantie:
vrijdag 21 december 2018 om 12.15 uur t/m vrijdag 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie:
vrijdag 22 februari 2019 t/m vrijdag 1 maart 2019
Studiedag:
maandag 18 maart 2019
Paas-, april-meivakantie: donderdag 18 april t/m vrijdag 3 mei 2019
Hemelvaartvakantie:
maandag 27 t/m vrijdag 31 mei 2019
Pinkstervakantie :
maandag 10 juni 2019
Start zomervakantie:
vrijdag 19 juli 2019
Kassabonnen Read Shop
Van 3 t/m 14 oktober is de Kinderboekenweek. Het motto van dit jaar is
“kom erbij”. Tijdens deze weken organiseert de Readshop hun jaarlijks
terugkerende actie, sparen voor gratis kinderboeken voor de bibliotheek.
Hoe werkt het?
-

Tijdens de kinderboekenweek koop je een kinderboek bij de
Read Shop en je stopt de kassabon in de doos op de koffietafel.

-

De biebouders gaan met kinderen boeken uitzoeken voor de
bibliotheek, met een waarde van 20% van de kassabonnen.

Vorig jaar hebben we ter waarde van €140 nieuwe boeken mogen uitzoeken.

Voorstelling kinderboekenweek
Op vrijdag 5 oktober komt Peter Sterke met zijn voorstelling
Vriendschap is te koop toch? De voorstelling begint om 13.45 uur,
dus kom op tijd als je de voorstelling wilt zien.

Tuinochtend 13 oktober
Het inschrijfformulier voor de tuinochtend heeft in een dag al 4 namen opgeleverd. Doen jullie ook mee?
We beginnen om 8.45 uur met koffie, om 9.00 uur gaan we aan het werk en we eindigen om 12.30 uur met een heerlijke
lunch. De kinderen zijn ook van harte welkom! Doe je mee? Het inschrijfformulier ligt op de koffietafel.
Fijn weekend allemaal!
Groetjes,
Janny
Wijziging in informatieboekje
Het telefoonnummer dat in het informatieboekje staat van Tim en Lotte van Rossum is gewijzigd in 0578-843070.

Kiddo’s – peuteropvang en
buitenschoolse opvang
In de maand september zijn er veel nieuwe kinderen gestart bij de
peuteropvang, welkom Lize, Robin, Isa, Mike, Flora, Stella, Teije, Olivia,
Casper. We merken dat het heel relaxed gaat. Het is een leuke groep
en de grote kinderen helpen de kleine kinderen heel goed. We merken
dat ze het ritme en de regels al steeds beter weten.
We werken nog 1 week aan het thema welkom en dan gaan we over op het thema herfst. Hierover later meer.
We zullen volgende week alle liedjes herhalen en aandacht besteden aan de regels en ons dagritme. Ook aan het vragen om
samen te spelen. Wat zeg je? En hoe spreek je iets af?
Dan gaan we met de kinderen opruimen en het lokaal in herfstsfeer brengen. We kijken dan wat de peuters al weten van de
herfst.
Verder hadden we een bak magneten in de groep, met allerlei materiaal erbij om te experimenteren.
We hebben veel buiten gespeeld, want het was super goed weer.

Jenaplanschool ’t Hoge Land

-2-

We hebben kleine whiteboardjes gekocht om op te
tekenen, dit vonden ze heel leuk. We oefenden
verschillende vormen.
Verder hebben we een kleine verandering in ons
dagritme. We sluiten de dag nu af in de kring en de
kinderen mogen om 11.55 uit de kring worden
opgehaald, zodat we om
12.00 uur BSO
voorbereidingen kunnen
doen. Zo sluiten we de
dag met elkaar af en
hebben we tijd voor de schatkist en de Kiddo’s kletsdoos. Meer informatie hierover hebben de ouders
ook op de Kiddo’s app ontvangen.
Bij de BSO zijn we deze week druk geweest met de play mais. Leuk om te zien hoeveel verschillende
en creatieve creaties er zijn gemaakt. Ook hebben we veel genoten van het mooie weer en hebben
we nog eendjes gevoerd in het park vlakbij.
Fijn weekend!
Team Kiddo’s

De Toverhoed
- 25 september: keuzewerk van 13.00 tot 15.00 uur
- 28 november: wij doen mee aan de viering, daarmee sluiten we ons thema circus af
- Let op de kalender: hier staat een foutje op, 19 oktober is geen studiedag is, maar dit is
een gewone schooldag.
Maandag zijn we gestart met keuzewerk. Wat zijn we weer blij met de ouderparticipatie!!
We hadden een goede start met veel leuke activiteiten. De lijsten voor oktober hangen ook,
jullie mogen je weer inschrijven. Mocht je het lastig vinden om iets te verzinnen, op het bord
hangen ideeën wat je zou kunnen doen, er is een koffer vol leuke natuuractiviteiten (op de
gang) of kom even overleggen met ons.
We hebben deze week onze circusdans geoefend. Het is de bedoeling dat we deze
volgende week laten zien tijdens de viering, alle Toverhoedjes doen dan mee. Er hoort
ook een liedje bij de dans, het gaat zo:
Ja het circus dat is een groot feest
Maak nu voor ons ruim baan
Paarden, leeuwen en een maffe clown
We gaan er tegenaan!
Deze week had groep 2 uit toverhoed geel Schrijfdans, ze hebben gedanst en
geschreven over het land Krongelidong, een vreemd land waar alles krom is.
Volgende week leren we de letter m.
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Jullie hebben ze vast al zien staan in de gang, onze wagons vol circusdieren, wat zijn ze mooi hé? Het is een verplichte
activiteit voor alle kinderen, ze mogen zelf kiezen wanneer ze er aan werken, maar we helpen de kinderen er wel aan
herinneren dat het een opdracht is die je wel een keer moet doen. Er zijn prachtige wagons gemaakt, dit circus heeft veel
exotische en gevaarlijke dieren. Sommige wagons hebben een speciaal deurtje voor de dieren. Bedankt voor de
schoenendozen!

Gym
Op dinsdag hadden we weer een leuke spelles, de kinderen hebben gestoeid op een mat, gerold op een schuin vlak,
geoefend met stuiteren en mikken. Op donderdag was het tijd voor toestellen, we gingen klimmen over schuin vlak, over
de kippenladder en over de open ladder, we gingen glijden en we hebben geoefend met balanceren (lopen over een
wip). Linde en Jet hebben ons geholpen.

Rekenen
Met rekenen hebben we de getallen 1 t/m 12 geoefend, we deden het spel ‘Raad mijn getal,’ de kinderen moesten
rondlopen en tellen, bij 12 moesten ze terug zijn bij hun stoel. Zo hebben we geoefend waar het getal zich op de getal lijn
bevindt. We zijn erg druk met tellen, alle eikels, kastanjes en beukennootjes in de natuurhoek zijn prachtig telmateriaal.
Taal
Samen met de woordendraak hebben we de betekenis van heel veel woorden geoefend. De draak
had allerlei raadsels voor de kinderen en zij moesten vertellen om welk woord het ging. De draak
verzameld allemaal mooie woorden in zijn gouden kistje. Woorden die we nu hebben geoefend zijn:
de piste, het optreden, de voorstelling, de horizon, de schim, balanceren en jongleren.
We hebben een cooperatieve werkvorm gedaan (mix en koppel en mix en ruil), we hebben
geoefend met de c en de o. De kinderen kregen kaartjes met woorden en plaatjes, dan moesten ze
eerst met elkaar ruilen en vertellen wat ze hadden.
Nieuw thema
Op 1 oktober starten we met ons nieuwe thema Vriendschap, dit sluit aan bij de Kinderboekenweek.
Met Kiva zullen we veel aandacht besteden aan vriendschappen en je eigen rol hierin. We stimuleren de kinderen om
nieuwe vriendschappen te sluiten en we zullen veel verhalen gaan lezen over vriendschappen.
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Een van de activitieten die we gaan doen is dat de kinderen een boek mogen presenteren in de kring. Iets wat jullie thuis
kunnen doen is vast op zoek gaan naar een mooi boek dat de kinderen kunnen presenteren (het liefst een boek dat ze
heel goed kennen en waar ze over kunnen vertellen).
Wij gaan nog even nagenieten van ons schoolreisje,
een fijn weekend allemaal!
Caren, Mariska en Hester

Groep 5 op donderdagmiddag
We hebben een afwisselende middag gehad. Nadat we in de kring hadden gezeten (lekker voorlezen en een leuk lied over de
tafel van 6 gezongen), zijn we aan het werk gegaan in onze alfabet boekjes.
Nog niet alle boekjes zijn helemaal uit, maar ze gaan nu wel mee naar huis. Volgende week staat er weer iets nieuws op het
programma!
Na het stilwerken kregen de kinderen in hun tafelgroepje een stapeltje woorden die ze op alfabetische volgorde moesten
leggen.
Buiten hebben we verschillende spreekwoorden uitgebeeld en geraden. Ook hebben we nog twee spellen gedaan ‘ren je rot’
(naar het juiste antwoord van de tafel van 6) en het ‘wortel, konijnen, jager spel’.
Laura

Wolkenwoud
Deze week waren Marenthe, Tijs en Dorien jarig. Wat een feest! Van harte
gefeliciteerd allemaal.
Waar we aan hebben gewerkt deze week:
Spelling:
In groep 3 stonden de letters d, h, g en w deze week centraal. We kennen al
zoveel letters dat we daarmee allemaal mooie woorden kunnen maken en
schrijven. Ook is het mooi om te zien dat letters en woorden in hun omgeving
steeds meer beginnen op te vallen. Alles wordt gelezen; borden, teksten aan de
wand, wat staat er op mijn shirt.....
Groep 4 en 5 zijn deze week nog flink aan het oefenen geweest met de –cht en
sch(r). Zo hebben we samen twee lijsten gemaakt met woorden van deze
categorieën. De kinderen konden steeds een nieuw woord die ze hebben
gevonden eraan toevoegen.
Rekenen:
Groep 3 is deze week aan het oefenen gegaan met splitsen en de getallenlijn tot en met 20. Ook hebben we een start gemaakt
met klokkijken.
Groep 4 heeft geoefend met plussommen oplossen via de 10 (8+6, eerst 8+2 en dan nog 4 erbij).
Groep 5 is niet alleen meer bezig met x sommen, ook met delen zijn we gestart!
Project:
Deze week stond Dolfje Weerwolfje centraal en dat is goed te zien. Zo hebben we een Dolfje weerwolfje hoek in de groep, lezen
we voor uit een boek van Dolfje weerwolfje, hebben we nagedacht over hoe wij zelf eruit zouden zien als we een weerwolfje
zouden zijn en zijn er vele Dolfjes geknutseld. De kunstwerken hangen in de gang en in de groep.
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Keuzewerk:
Het was weer genieten van het aanbod met keuzewerk. Zo werd er gefilosofeerd, muziek gemaakt, afval gezocht in de
omgeving, buitenspel gespeeld, kunst gemaakt met materialen uit de natuur, geluk steentjes beschilderd en EHBO geoefend.
De kinderen genieten met volle teugen en ook de ouders hebben genoten.
Voor de komende weken zoeken wij nog enthousiaste keuzewerkbegeleiders.
Er hangt een inschrijfformulier keuzewerk in het halletje bij sterrenhemel en wolkenwoud. We hopen op veel leuke, interessante
keuzewerk activiteiten. Schrijf maar in!
Maatjeslezen:
Het maatjeslezen is goed van start gegaan. Inmiddels hebben de maatjes elkaar goed
leren kennen en worden er onderling goede leesafspraken gemaakt.
Groep 3 heeft deze week een bezoekje aan de bieb gebracht en hun eerste eigen
leesboek uitgekozen. Wat waren ze trots en wat kunnen ze al goed lezen.
Nieuwsbegrip: met nieuwsbegrip ging het over ‘oplossen van onduidelijkheden’. Wat moet
je doen als je een moeilijk woord tegen komt? Het eerste moeilijke woord dat we zagen
stond onder de tekst uitgelegd in de ‘woordhulp’. Maar de woorden daarna niet! Door een
stukje verder te lezen in de tekst kom je er vaak achter wat een woord betekent. De tekst
ging over Prinsjesdag.
Gym: we hebben met de gym Hakobal gedaan. Dit is een best ingewikkeld spel waarin een stukje handbal en korfbal zit. De
kinderen hebben het heel goed gedaan en waren erg enthousiast.
Donderdag gaan we op de fiets naar gym! We hebben nog iemand nodig om mee te fietsen, wie kan? J
Schoolreisje:
Dinsdag a.s. staat ons schoolreisje op de planning. Inmiddels hebben de begeleidende ouders de informatie van de activiteiten
gekregen en zijn de groepjes gemaakt. Ook is de toneelgroep en de catering druk met alle voorbereidingen. De laatste
informatie volgt maandag.
Dinsdag zal het een stuk frisser zijn dan deze week. Dus trek warme oude kleding aan en dichte schoenen. Verder hoef je niets
mee te nemen. Overal wordt voor gezorgd.
Fijn weekend!
Rowena & Laura

Zwemmen met een t-shirt aan
Vrijdag 28 september a.s. is het de bedoeling dat alle kinderen van groep 4 en groep 5 een t-shirt of een blouse of hemd
met lange mouwen mee nemen naar het zwembad. Zie daarvoor de brief die in het postvakje ligt.
Voor vragen kom gerust bij Laura of bij Helma

Sterrenhemel
Maandag wenst Marvin iedereen een goede morgen.. Zo beginnen we de week
goed!
Dinsdag is het zover, we gaan op schoolreis. We vragen jullie je kind warm genoeg
te kleden. Het ziet ernaar uit dat het prachtige nazomer weer veranderd is in
herfstweer. Goede schoenen die tegen nattigheid kunnen of laarzen is ook
gewenst. Voor eten en drinken wordt gezorgd, er hoeft niks meegenomen te
worden.
De begeleiders hebben de spelletjes uitgereikt gekregen (postvakjes).
De 4e en 5e jaars hebben hun fiets nodig! De 3e jaars gaan met de auto naar
Wissel. Er wordt een indeling gemaakt.
We knutselden Dolfjes... wat een prachtige maskers en tekeningen werden er
gemaakt.
Nieuwsbegrip ging over de troonrede en Prinsjesdag. De kinderen zochten de
betekenis van moeilijke woorden.
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In de gymzaal stond alles opgesteld voor het spel: honkbal. Hoewel dit eigenlijk een
spel is dat vooral geschikt is voor bovenbouwers is het onze kinderen ook gelukt om
het spel te snappen en er ook flink voor te gaan, echt leuk om te zien. Wat een
kanjers.
Donderdag 27 september zal Erna (de moeder van
Tijs en Floris) werken in Sterrenhemel. Helma is
dan afwezig. Het is niet nodig om een fiets mee
naar school te nemen. Dat verplaatsen we naar 4
oktober a.s.
Deze week had Pleun iets mee genomen voor de
observatie kring. Iets dat we niet kenden. Volgende
week neemt Isabo wat mee. Dit kan gerust maandag. Misschien kunnen we de kring die
dag houden.
Met Kiva deden we het spel ‘leg je hand op de schouder van het kind dat...... goed kan
helpen of bv. Waar jij nog nooit mee gespeeld hebt.
Als je mee wilt doen met keuzewerk... Bij WW en SH hangt een inschrijflijst. Rowena
houdt deze bij wie en wat op woensdag. Afgelopen woensdag werden er stenen
geschilderd, gefilosofeerd, muziek gemaakt, natuur ontdekt, EHBO en proefjes gedaan.
Wat zal het volgende week worden.
Groep 3: we leerden de letters d, h, g, w, met rekenen startten we het splitsen van getallen. 4 kun je splitsen in 3 en 1 of
2 en 2. splitsen is heel belangrijk oor al het rekenen later.... oefen er gerust mee. Weet je niet precies hoe? Kom gerust
dan geven we je tips.

Groep 4: de sch en schr oefenden we. Met rekenen zijn we met splitsen bezig. Splitsen om sommen te maken. Bv 6+5=
eerst doe je 6+4 -= 10 dan nog 1 erbij!
Groep 5: de ch(t) woorden zijn vaak terug gekomen. Met rekenen zijn de eerst deelsommen aan de orde geweest. We
doen dit met materialen maar ook met bv. koekjes...
Een fijn weekend,
Ragnhild en Helma

De Boomhut
Dinsdag 25 september
Vrijdag 28 september

: schoolreis middenbouw bij de Berghoeve
: wij zitten in de viering, komen jullie ook?

Weekdoelen
Wellicht hebben jullie het in de groep al zien hangen. Ons weekdoelenbord!
We werken iedere 1 á 2 weken aan doelen voor rekenen en spelling. Deze doelen zijn nu
zichtbaar voor de kinderen en
Bekijk het bord goed, dan weet je precies waar we mee bezig zijn.
Een weekdoel voor groep 4 rekenen is bijvoorbeeld: tafel van 2 en 5 kennen. Hieronder zie
je dat Nova en Keano samen de tafels flitsen.
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Gym
Deze week: glijden, trampo springen en teambal.
Bij glijden zie je dat Tessel aan het helpen is. Ze houdt de stok voor Ize vast, zodat het minder spannend is. Na een paar keer
ging Ize zelfs zonder stok! Bij het trampo springen was het belangrijk dat je jezelf afzette met 2 voeten en ook weer met twee
voeten op de dikke mat terecht kwam.

Let op: we gaan vanaf nu altijd op de fiets. Fijn dat iedereen een goede rugtas mee had!!
Project
We zijn gestart met Dolfje Weerwolfje en dat heb je wellicht al gezien in de groep. Ik lees voor,
de kinderen schrijven een Dolfje Weerwolfje verhaal, we spelen verschillende spellen. We
hebben al helemaal zin in ons schoolreisje!!!
Keuzewerk
Ook deze week konden de kinderen weer kiezen uit verschillende workshops. Ik had het met de
kinderen over zwerfafval. We hebben het gehad over soorten afval, de verschillende containers.
Er ontstond een mooi gesprek dat leidde tot de plastic soep. Hierna zijn we de straat op gegaan
om onze omgeving op te ruimen! In een klein half uurtje hadden we 3 grote zakken vol met
afval.
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Schoolreis
Aanstaande dinsdag 25 september gaan we met de middenbouw op schoolreis naar de Berghoeve. Groep 3 gaan hier met
auto’s heen en groep 4 en 5 gaan op de fiets. Deze dag hoeven de kinderen geen eten en drinken mee te nemen, hier wordt
voor gezorgd. Trek warme kleren aan, die ook vies mogen worden.
Fijn weekend allemaal en tot maandag weer!
Groetjes van Lisa

Poema’s, Bee Happy en Coolstars
Huiswerk
Maandag 24 sept:
Woensdag 26 sept:
Maandag 1 okt.:

De tafel van 4 kennen en kunnen toepassen
Groep 7/8 ontleden oefening 2 PV (persoonsvorm)
Neem een gedicht mee waarin een dier voorkomt

Week tegen het pesten
Een belangrijk onderwerp. Tijdens onze KIVA lessen hebben wij het hier over gehad.
Zo hebben we samen bedacht wat wij als groep kunnen doen om pesten bij ons op school te voorkomen. De kinderen
kwamen met mooie ideeën, zoals: andere kinderen ook een kans geven en meevragen tijdens het spel bij het
buitenspelen of eens vaker vragen aan een ander hoe het gaat. ‘Een oogje in het zeil houden’ werd ook genoemd.
Roald Dahl week
Deze week was het Roald Dahl week. Verschillende mooie boeken van deze schrijver werden in onze groepen
voorgelezen. O.a. ‘De griezels’ en ‘De reuzenperzik’.
Ook hebben we het gehad over de schrijver zelf en met onze tekstopdracht hebben wij onze eigen fantasie gebruikt en
zelf een verhaal geschreven over ‘meneer Griezel’.
Het tekenen van een ‘vieze baard’ is ook goed gelukt ;-)
Bewegingsonderwijs
Tijdens onze materialen les hebben we de hurksprong geoefend.
Sommige kinderen konden wel 1 meter hoog springen. Hakobal , een spel waarbij we bij elkaars doelen moesten scoren
en ondertussen goed overspelen ging als super goed.
Zittend glijden op een juten zak vanaf een hoge bank ging prima. Staand was soms nog spannend. Tijdens de spel les
hebben we basketbal gedaan.
Project
We werken nog steeds aan het project mens & samenleving. We leren elkaar nog steeds goed kennen, praten over
verschillende emoties, maar hebben het nu ook over machtsverhoudingen, democratie en monarchie. We zullen hier
volgende week ook nog mee bezig zijn.
Keuzewerk
Dinsdag 2 oktober begint ons nieuwe blok met keuzewerk.
Mocht je nog mooie ideeën hebben….. delen jullie ze met Leonie!
Het is mooie als we een gevarieerd aanbod kunnen bieden aan onze kinderen. Mocht je kunnen/willen
helpen maar zelf geen idee hebben. Leonie kan helpen. Met kant en klare ideeën/opdrachten/activiteiten.
Specialisten
Er zijn in alle groepen kinderen die iets goed beheersen (plus- en min sommen, spelling). Zo goed dat ze
het kunnen uitleggen aan een ander. We hebben een lijst in de groepen waarin je kan zien bij wie je
terecht kunt voor je vraag. Dit werkt beide kanten op. Het vragende kind heeft de mogelijkheid op een
individuele (dus intensieve) instructie en het gevende kind moet erg goed nadenken over de manier van
overbrengen en het luisteren naar de vraag.
Spellingsdoelen
We werken nog één week met onderstaande doelen, daarna zal er een einddictee en herhalingsweek aangeboden
worden.
Groep 6, 7 en 8:
Groep 6 extra : Categorie 18: t = d (hond)
Categorie 20/21: (bomen – bommen)
Groep 7 extra: Categorie 33 p = b (krab)
Categorie 23: -elen/ -eren (winkelen)
Groep 8 extra: Categorie 42: -iaal, -ueel, -ieel (ideaal)
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Formulieren
Een aantal ouders moeten hun formulieren nog ingevuld inleveren!
“ik bied mij aan voor hulp”- formulier
& ‘Wie helpt er wanneer tijdens keuzewerk - formulier
Het zat achter onze stamgroepbrief.
Dan kunnen wij een mooie inventarisatie compleet maken.

Huiswerk: een hoofddeksel mee op Prinsjesdag!
Groetjes namens het bovenbouwteam: Nienke, Nicolet, Leonie en Peggy

Informatieavonden Noordgouw (groep 7 & 8)
De data zijn vastgesteld bij de Noordgouw, waarop leerlingen uit groep 8 (en 7) de gelegenheid wordt geboden zich te
oriënteren op een bij hen passende school voor voortgezet onderwijs. Op de Noordgouw zijn zij welkom op
onderstaande data. Begin oktober komen er flyers voor de leerlingen met meer informatie over deze activiteiten.
·

woensdag 31 oktober 19:00 uur
voorlichtingsavond Plusprofielen in de brugklas

·

donderdag 22 november 19:15 uur
voorlichtingsavond Atheneum-plus met Cambridge Engels

·

woensdag 16 januari 19:00 uur
Open Avond

·

woensdag 23 januari 12:30 uur
Noordgouw Midwinter Survivalrun

·

woensdag 13 februari 14:00 uur
Taalstrijd

·

dinsdag 19 februari 19:30 uur
extra Informatie Avond (voor wie 16 januari heeft gemist of nog wat wil vragen)

Op www.noordgouw.nl staat meer informatie, waaronder diverse filmpjes over de school.
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