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Schoolfotograaf 
Dinsdag 1 november komt de schoolfotograaf weer op school, voor de klassenfoto en portretfoto. 

Basisteam op school  
 
Zoals u weet is het basisteam jeugd wekelijks bij ons op school. Iris (Lumens) is er meerdere keren per week 
afwisselend aan het begin of aan het einde van de dag. Op onderstaande momenten is Ingrid (GGD) tot de 
kerstvakantie bij ons op school. 
  
Dinsdag  1 november      begin schooldag 
Maandag  7 november      einde schooldag 
Donderdag  17 november    einde schooldag 
Maandag  21 november  einde schooldag 
Donderdag  1 december      einde schooldag 
Donderdag  8 december      begin schooldag 
Maandag  12 december    einde schooldag 
Dinsdag  20 december    begin schooldag 

Nieuws vanuit de oudervereniging 
Schoolfotograaf 
Gekamde haren, lege potten gel, strak gestreken kleren, wiebelende giebelende dames en mopperende heren. 
De schoolfotograaf komt er weer aan; dan wordt de gymzaal omgebouwd tot een professionele fotostudio en zullen 
de jaarlijkse schoolfoto's gemaakt worden. Ook de (interne) broertje/zusje foto's worden dit jaar weer gewoon 
gemaakt. Er is weer gekozen voor dezelfde achtergrond als vorig jaar. 
 
- Locatie Heivelden Dinsdag 1 november 2022 
- Locatie Naastenbest Dinsdag 1 november 2022 
 
Na 2 a 3 weken ontvangt uw kind op school een inlogkaart. Op deze kaart staat de website en een code waarmee u 
de foto's van uw kind kunt bekijken (en bestellen). 
Tip; Voor het beste resultaat op de foto adviseren wij uw kind geen effen wit of effen zwarte kleding aan te geven. 
Het contrast is dan te groot. Wij adviseren kleurrijke kleding zoveel mogelijk in 1 kleur of met een klein motiefje. 
Een paardenstaart naar achteren is niet zichtbaar op de portretfoto. Wel als u deze schuin naar rechts of links laat 
uitkomen. 
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Nieuws vanuit Partou 
Seizoen herfst 
De herfst is weer begonnen! Dus het wordt tijd om lekker op pad te gaan! Natuurlijk staat de herfst centraal in het 
zoeken van eikels, blaadjes, paddenstoelen en zelfs misschien insecten. Zie je iets 
voorbijkomen dat te maken heeft met de herfst? Pak je vergrootglas erbij en zoom 
lekker in. Zie je nou een insect voorbijlopen? Pas op! Ze kunnen in je kleren komen. 
Zoek je mee? 
  
Op speurtocht  
De kinderen zijn op pad geweest op het grote plein van school. Ze hebben veel gezien 
met hun vergrootglazen zoals de herfstbladeren die van de bomen vallen. Veel eikels 
en zelfs in bomen gekeken. Ze mochten van het hele plein gebruik maken om te zien 
wat er allemaal te maken heeft met herfst. De kinderen waren enthousiast mee aan 
het doen en deelden hun ervaring tijdens de speurtocht. Spelenderwijs leren de 
kinderen toch wat meer van het seizoen en het allerbelangrijkste plezier maken!  
  
Pedagogisch verantwoord  
Spelenderwijs leren geeft een boost aan het zelfvertrouwen van kinderen en aan de motorische ontwikkeling. Door 
het samen te doen, oefenen kinderen ook hun sociaal-emotionele vaardigheden. Samen bewegen en leren heeft een 
mooie balans voor de ontwikkeling van het kind.  
  
Voorleestafel   
Wellicht hebben jullie het al gezien. Er liggen kranten en 
tijdschriften in de aula. Dit hebben we bewust gedaan om 
het lezen te stimuleren bij kinderen. Deze kunnen door 
zowel ouders en kinderen gelezen worden aan de leestafel. 
Dagelijks worden er nieuwe kranten en tijdschriften 
geleverd, dus het wordt lekker veel lezen! Deze kunnen 
gelezen worden voor- en na schooltijd samen met uw kind. 
Veel leesplezier allemaal! 
 
 
 
  
  
 


