
 
 

 

  
Weekbabbel 

 nr.3       13 oktober 2016 

  

Jarigen in Oktober 

3 Lieke Kuiper 
10  Jayden Ploeger       
13  Tim Hulshof  
14 Sanne van Wijk 
14  Tess van Wijk 
17 Djasmin Veldkamp 
17  Dylan de Wagt 
17 Evalee Kroos     
18 Sanne Moedt 
22 Nora Jurgens 
23 Britt Dieterman 
23 Dilan Haaijer 
23 Naomi Sesay 
24 Amelie Timmenga 
24 Dani Boomsema 
24 Sem Boomsema 
25 Esmée Bleeker 
26 Thijs Verhoef 
29 Sophie Feenstra 
29 Maxim Onnes 
29 Milan Siepel 
31  Bianca Venema  
31  Bas Ploeger 
Allen van harte gefeliciteerd! 

Hoera een dochter! 
 
Hoera, op 4 oktober is Fien Nore geboren, dochter van meester  
Hans en zijn vriendin Denice. Fien is 51 cm lang en weegt 3100 gram.  
Alles gaat goed met Fien en haar trotse ouders!  
 
 
 

Bejaardentehuis ‘In de Manne’ 

 

Na een grootse opening in van Beresteyn hebben we vandaag met heel de school 

de Kinderboekenweek afgesloten. Voor één dag werd Jenaplanschool In de Manne 

omgedoopt tot bejaardentehuis In de Manne. Alle kinderen mochten deze dag als 

oud vrouwtje of als oud mannetje naar school komen. Vele activiteiten kwamen 

voorbij zoals: handwerken, sjoelen, kniepertjes bakken, even rusten en thee 

drinken. We willen alle ouders die deze dag hebben geholpen bedanken voor hun 

inzet. Samen hebben we veel oude van dagen kunnen verzorgen in ons 

bejaardentehuis. 

 

 

Agenda 

 17 t/m 21 

oktober 

Herfstvakantie 

 24 oktober 

Lampionnen 

kiezen 

 28 oktober 

Luizencontrole 

 28 oktober 

Onderbouw naar 

Kinderboerderij 

 3 november 

Lampionnen 

maken 

 6 november 

Lianne jarig 

 8 november 

Nat. Schoolontbijt 

 9 november 

Margedag 

 10 november 

Lampionnen- 

Tentoonstelling 

 10 november 

Nieuwe 

weekbabbel 

 11 november  

Sint Maarten 

 

Luizencontrole 

Vrijdag 28 oktober (na de herfstvakantie) 

gaat het LOT team weer een luizencontrole 

houden. Houd er deze dag rekening mee 

om niet te veel gel te gebruiken en voor de 

meisjes geen vlechten etc. in de haren te 

doen. 

Speelgoeddag Onderbouw 

 

Morgen, vrijdag 14 oktober, hebben we in de onderbouw speelgoeddag. 

De kinderen uit de onderbouw mogen op deze dag eigen speelgoed van 

thuis meenemen om op school mee te spelen. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderbouw naar de Kinderboerderij. 

De vrijdag na de herfstvakantie, 28 oktober, gaat de 

onderbouw naar de Kinderboerderij. Heel de 

ochtend zijn we op de kinderboerderij, we mogen 

deze dag de mensen van de Kinderboerderij helpen. 

We komen deze dag niet op school. Alle kinderen 

mogen om 08.30 uur worden gebracht bij de 

kinderboerderij en om 12.30 uur ook daar weer 

worden opgehaald. Door het helpen en spelen op de 

kinderboerderij kunnen we flink vies worden. Het is 

handig als alle kleuters kleding en schoeisel aan doen 

wat vies mag worden.  

Nieuwe hesjes 

Onze school gebruikt gele hesjes bij activiteiten buiten de school, zoals de sportdag 

en tijdens de schoolreis. Deze gele hesjes worden al jaren gebruikt en zijn aan 

vervanging toe. Daar komt bij dat er door de groei van de school vaak de weinig 

hesjes zijn. De oudervereniging heeft het plan om dit schooljaar nieuwe hesjes te 

schaffen. Wie van de ouders heeft een bedrijf en zou een deel van de kosten van de 

nieuwe hesjes willen sponsoren? 

Feest Bijenkorf 

Zondag 6 november 

ben ik jarig en ik wil 

het graag maandag 7 

november vieren in de 

bijenkorf. De kinderen 

mogen deze dag 

verkleed komen. Voor 

deze dag hebben ze 

alleen eten nodig voor 

de broodpauze. We 

gaan er samen een 

gezellige dag van 

maken! 

Lianne 

Lampionnen maken 

 

Voor je het weet vieren we in de school alweer het Sint-Maarten. Op 10 

november vindt de lampionnentoonstelling in de school plaats. Maar wat is 

een lampionnententoonstelling zonder lampionnen? We gaan daarom op 3 

november weer heel de dag aan de slag om lampionnen te maken. De 

maandag na de herfstvakantie kunnen alle kinderen kiezen welke lampion ze 

willen maken. Ook dit jaar is de keuze weer reuze. Voor 3 november zijn we 

nog op zoek naar ouders die deze dag willen helpen bij het maken van 

lampionnen. Ouders kunnen zich, via de mail, aanmelden bij Ellen of Gerjan. 

 

 

Deuren sluiten 

Het is volop herfst en de wind is soms guur. Het is fijn als we er samen om  

denken om de buitendeuren van de school goed te sluiten. Zo houden we de  

kou buiten de deur en blijft het binnen warm. 

Studiereis Zweden 

Van zondag 9 t/m woensdag 12 oktober is Alex, samen met nog 22 andere directeuren en MIB-ers van de 

stichting, op studiereis geweest naar Stockholm. Tijdens deze studiereis hebben ze scholen en 

kinderdagverblijven bezocht waar ze met Reggio Emilia werken. Deze reis was zeer inspirerend.  

Na de herfstvakantie zal Alex jullie via een mail op de hoogte stellen van zijn bevindingen en opgedane inspiratie 

van deze studiereis. 

 



 
 

 

  

EU schoolfruitprogramma 

We zijn voor dit schooljaar weer ingeloot om deel te nemen aan het EU Schoolfruitprogramma. In de week van 7 
november zal de eerste levering plaatsvinden, we ontvangen dan voor alle kinderen 3 stuks fruit/groente per 
week. De laatste levering zal plaatsvinden in week 15 (10-14 april 2017). Het aanbod aan fruit/groente zal iedere 
week variëren. 
Op dit moment weten we nog niet op welke dag de leverancier langskomt, maar naar alle waarschijnlijkheid zal 
het fruit/groente aan de kinderen worden uitgedeeld op maandag, dinsdag en donderdag. Dat betekent dat u uw 
kind(eren) voor deze dagen niets mee hoeft te geven voor de fruitpauze. 
 
 
 
 

 

Foto’s 

Op school laten we u met foto’s en soms video’s zien waar we mee bezig zijn, deze worden genomen tijdens onze 

activiteiten.  Deze foto’s  worden dan op de website van school geplaatst en in sommige gevallen doorgestuurd 

naar de krant, het kan dus zijn dat uw kind(eren) hierop te zien zijn. 

We gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s en we plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen 

ondervinden.  Op het aanmeldformulier kunt u hier al dan niet toestemming voor geven. Echter blijkt dat veel 

ouders dit niet hebben aangegeven op het aanmeldformulier. Vandaar dat we u langs deze weg nogmaals om 

toestemming willen vragen voor het maken van foto’s waarop uw kind(eren) te zien zijn. 

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht  

worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens school- 

activiteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze  

ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet. 

Indien u géén toestemming wilt geven voor het maken van deze foto’s zou u dat  

schriftelijk kenbaar willen maken bij Hans Setz. 

Als we foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van de stagiaire 
op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. Ook als we 
beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen we contact met u op.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van buitenaf 

Vrijdag 28 oktober is er een speurtocht in Veendam! 

De speurtocht zal plaats vinden in de wijk Buitenwoel. 

We starten bij onze locatie aan de Agaatlaan, nummer 

12. De speurtocht is van 17.30 tot ongeveer 20.00 uur. 

Wij proberen om bij deze speurtocht de 

scholen/verenigingen in deze wijk zoveel mogelijk te 

betrekken. De speurtocht is geheel gratis en vanaf 4 

jaar. Begeleiding tijdens de speurtocht is verplicht. Het 

lijkt ons erg gezellig als er zoveel mogelijk kinderen 

mee doen. Vriendjes en vriendinnetjes mogen dus ook 

mee! Tijdens de speurtocht doen we leuke spelletjes, 

maar er moeten ook raadsels worden opgelost. Dus 

ook oudere kinderen en begeleiders zullen zich moeten 

inzetten tijdens deze speurtocht. Het is een speurtocht 

voor jong en oud. Omdat de start leeftijd 4 jaar is, 

zullen er geen hele enge dingen aanwezig zijn. 

Graag opgeven voor woensdag 19 oktober via 

speurtocht@hoipippeloi.nl 

Vergeet in de aanmelding niet te benoemen om 

hoeveel kinderen het gaat en wat hun leeftijden zijn. U 

kunt zich opgeven via speurtocht@hoipippeloi.nl. U 

ontvangt daarna een bevestiging van uw aanmelding. 

Een paar dagen voor aanvang van de speurtocht krijgt 

u een mail van ons met daarin de laatste informatie. 

Hierin staat de definitieve starttijd en eventuele 

attributen die u mag meenemen. Wij hebben er 

ontzettend veel zin in! 

 

 

‘Glow in the Dark Party’ kinderdisco 

Wijkvereniging Sorghvliet 

Met als thema ‘Glow in the Dark Party’ 

organiseert  de wijkvereniging Sorghvliet op vrijdag 

14 oktober a.s. alweer de tweede spetterende 

disco van het seizoen bij Zalenverhuur Sorghvliet, 

voorheen Dukdalf Veendam. De disco is voor alle 

kids van Veendam en omstreken vanaf 7 jaar. 

Afgelopen keer was het met 220 kids heel gezellig 

en alle kids genoten. De deuren gaan open om 

19:00 uur en duurt tot 21:30 uur. De kids dienen 

gebracht en gehaald te worden. Elke kinderdisco 

lopen er genoeg vrijwilligers rond om alles in 

goede banen te leiden.  

Voor het komend seizoen staan er nog meer leuke 

thema’s op het programma.  

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 

14e oktober langs om te dansen en te springen op 

de leukste kinderdisco van Veendam.  

Het wordt zeker weer super gezellig. Gezinnen die 

lid zijn van de wijkvereniging krijgen korting bij 

activiteiten.  

Voor meer info over de kinderdisco kunt u contact 

opnemen met Evert Bakker 

(rollingstone@netvisit.nl). 
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In de herfstvakantie organiseert de bibliotheek in Veendam een aantal activiteiten, hieronder de 

affiches. 

 


