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Agenda 

18 september  Juf Dorien jarig 

19, 20 en 28 september  Controle GGD groep 2 

21 september   Volgende weekbabbel 

22 en 23 september Margedagen, alle kinderen  

   vrij 

27 september  Controle GGD groep 7 

 

 

 

Stamgroep-ouders 

Alle groepen zoeken weer voor dit schooljaar een stamgroep-ouder.  

Een stamgroep-ouder helpt mee met het organiseren van vervoer van de uitjes  

van de groep, maar kan ook meehelpen  

in de groep met bijvoorbeeld het  

knutselen, koken en andere dingen. Waar  

u maar goed in bent en wat u zelf leuk  

vindt. Natuurlijk wel in overleg met de  

stamgroepleider. Lijkt u dit leuk, dan  

kunt u zich opgeven bij de stamgroep- 

leider.  

Feest in de Robbenplaat! 

Juf Dorien viert maandag 19 september haar  

verjaardag in de groep. Alle robben mogen verkleed op  

school komen en hoeven alleen eten mee voor de  

broodpauze. We gaan er een gezellige dag van maken! 

 

Onderbouw nieuws 

 

Misschien hebben jullie het boek over de spin al in de groepen zien staan.  

De Beren, Vossen en Tijgers zijn in de ban van   spinnen. Het boek wat we in 

de groep hebben voorgelezen gaat over een spin die scheetjes laat. Dat vin-

den we allen erg    grappig. Natuurlijk mogen de kinderen van thuis spullen 

meenemen om het spinnen-project te laten slagen.   
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Jarigen in september 

2  Marith Haaijer   BH1-2 

2  Tessa Kerdijk   VH1-2 

3  Saskia Kerdijk   BB 3-4-5 

4  Dewi Berendsen   CH 6-7-8 

7  Quinten de Groot  BK 3-4-5 

8  Anouk Priem   CH 6-7-8 

13  Kjell Bos   BK 3-4-5 

14  Shafaa Kamil   CH 6-7-8 

16  Angelo Bakker   DB 6-7-8 

18  Sabri Assila   DB 6-7-8 

18  Koen Siepel   BK 3-4-5 

20  Milan Prins   BH 1-2 

21  Cristina de Veen   BK 3-4-5 

22  Jaxon Boniface   DB 6-7-8 

25  Jasmijn Lowies   BH 1-2 

29  Bryan Buitenkamp  RP 3-4-5 

30 Jada de Wagt   CH 6-7-8 

Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele  

fijne verjaardag toegewenst! 

Populaire kinderdisco Wijkvereniging Sorghvliet van start 

 Met als thema ‘Back to the Kinderdisco’ organiseert      

 de wijkvereniging Sorghvliet op vrijdag 9 september   

 a.s. weer de eerste spetterende disco van het nieuwe  

 seizoen bij Zalenverhuur Sorghvliet, voorheen Dukdalf  

 Veendam. De disco is voor alle kids van Veendam en  

 omstreken vanaf 7 jaar.  

 De deuren gaan open om 19:00 uur en duurt tot  

 21:30 uur. Elke kinderdisco lopen er genoeg  

 vrijwilligers rond om alles in goede banen te leiden. 

 Ook voor het komend seizoen staan er weer een leuke  

 thema’s op het programma. Zo komen er o.a. een  

 Glow in the Dark party. Ook treedt ook de populaire   

 streetdance-groep DivergentDC weer op tijdens de  

 Halloweenparty. Ze zijn derde geworden op de  

 Nederlandse kampioenschappen afgelopen juni bij het  

 Holland Animation Film Festival. 

 Elke keer worden er foto’s genomen die de kids dan  

 terug kunnen zien op facebook. 

 Ook zal er iedere maand weer een foto van de maand  

 gekozen worden.  

 Tijdens de kinderdisco komen vele  kids van alle  

scholen uit Veendam e.o. en is het altijd beregezellig. 

Mocht je nieuwsgierig zijn geworden, kom dan de 9e september langs om te dansen en te springen op de leukste  

kinderdisco van Veendam. Het wordt zeker weer super gezellig.  

Voor meer info over de kinderdisco kunt u contact opnemen met Evert Bakker (rollingstone@netvisit.nl). 

 

Vriendenboekjes 

Er zin verschillen de kinderen in de  

onderbouw die hun vriendschaps- 

boekje aan iemand hebben mee 

gegeven hebben en nog  

niet terug hebben gekregen.  

Willen  jullie even kijken of je die  

nog thuis hebt? 
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