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Maandag 2 oktober Directie ’s middags aanwezig 
Dinsdag 3 oktober Directie aanwezig 
Woensdag 4 oktober  
Donderdag 5 oktober Studiedag/ Dag van de leraar. Alle 

kinderen vrij 
Vrijdag 6 oktober  

Maandag 9 oktober Directie aanwezig 
Dinsdag 10 oktober Directie aanwezig 
Woensdag 11 oktober  
Donderdag 12 oktober Directie aanwezig 
Vrijdag 13 oktober  

 
Alvast noteren in de agenda: 
 

Dinsdag 26 september   Informatieavond groep 1, 2 en 3. 

Donderdag  5 oktober   Studiedag / Dag van de leraar. Alle  
    kinderen vrij 

 23 t/m 29 oktober  Herfstvakantie 

 
 

GEFELICITEERD! 

 
04-10  Maja Malanowska  groep 1/2A 
05-10  Melissa Kooiker  groep 7/8 
 
 
 
 
 

STUDIEDAG DONDERDAG 5 OKTOBER - ALLE KINDEREN VRIJ. 

 
Op donderdag 5 oktober staken de basisschoolleerkrachten in heel Nederland. Met deze 
stakingsactie proberen we de politiek te bewegen om te komen tot een eerlijker salaris voor 
iedereen die werkzaam is in het basisonderwijs en tot een vermindering van de werkdruk. 
De komende jaren zullen heel wat leerkrachten met pensioen gaan. Om daar goede jonge 
leerkrachten voor terug te krijgen is het van belang dat het beroep van basisschoolleerkracht 
beter gewaardeerd wordt. Een gelijkstelling van de salarissen van basisschoolleerkrachten 
en de leerkrachten in het voortgezet onderwijs wordt daarom geëist. 
Daarnaast wordt er gestaakt om meer onderwijsondersteunend personeel, zoals een 
conciërge of onderwijsassistent, in de scholen te krijgen en om kleinere klassen te kunnen 
maken. Ook willen de leerkrachten minder administratieve lasten en meer tijd om hun lessen 
goed voor te bereiden. 
 



In juni werd er al een uur gestaakt. Deze keer zult u niets merken van de staking, omdat er 
op 5 oktober een studiedag van Stichting Primenius gepland staat. De kinderen zijn die dag 
dus sowieso al vrij.  
Omdat ook wij een eerlijker salaris willen en beter gefaciliteerd willen worden om uw 
kind(eren) elke dag weer goed onderwijs te kunnen geven, staat het volledige team van de 
Pastoor Middelkoopschool achter deze stakingsactie. Mochten er vervolgacties zijn, dan 
zullen we daar ook zeker aan meedoen. We vinden het hoog tijd dat 'Den Haag' ons serieus 
neemt. 
Wij hopen dat u als ouders ook achter de acties in het basisonderwijs staat. U kunt deze 
steunen door deze petitie te tekenen: http://www.voo.nl/info/petitie 
 

BETERSCHAP JUF ELLA 

 
Gistermiddag is juf Ella vervelend gevallen op school. 
Na onderzoek is gebleken dat juf Ella een aantal vervelende schaafplekken 
en gekneusde ribben heeft.  
We wensen juf Ella veel sterkte en beterschap toe. 
 
 
 
 

OPENING KINDERBOEKENWEEK 

 
Woensdag 4 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is "gruwelijk eng"  
Op school openen wij de Kinderboekenweek in "ons Hart".  
Morgen (4 oktober) mogen alle kinderen bij binnenkomst zich verzamelen in "ons Hart". 
Daar staan "enge" activiteiten klaar om de Kinderboekenweek te openen. 
 

DE INFO STOPT 

 
Na jaren lang u via de Info geïnformeerd te hebben over nieuws vanuit de school, zullen we 
binnenkort stoppen met het versturen van de Info. Tot aan de herfstvakantie zult u de Info 
nog ontvangen. Daarna zullen we u alleen nog informeren via Social Schools en de website.  
 

TER HERINNERING   TOESTEMMING FOTOGRAFIE 

 
Op school worden bij verschillende activiteiten (bv. lessen, Sinterklaas) foto's gemaakt. Deze 
foto's worden soms gepubliceerd op Social Schools, onze website, in de schoolgids of het 
informatiefoldertje van de school. Wij mogen als school deze foto's alleen publiceren met uw 
toestemming. 
Bij het inschrijven van uw kind heeft u aangegeven of u school hiervoor wel of niet 
toestemming geeft. Door een wijziging in de wet op privacy moeten wij u voortaan ieder jaar 
om toestemming vragen. Via onderstaande link kunt u aangeven of u ons deze toestemming 
wel of niet geeft.  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=N60rk9CVpUWbtXJegSh7JwgxPSM
JMDVIuN5zndrHyXpUMkkzMEVNR1gxQjVTTTEwODkzV0ZJNVJLSy4u  
 
Wilt u zo vriendelijk zijn het online formulier zo snel mogelijk in te vullen. Per kind moet u het 
formulier invullen. Bij voorbaat dank. 
 
  

http://www.voo.nl/info/petitie
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=N60rk9CVpUWbtXJegSh7JwgxPSMJMDVIuN5zndrHyXpUMkkzMEVNR1gxQjVTTTEwODkzV0ZJNVJLSy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=N60rk9CVpUWbtXJegSh7JwgxPSMJMDVIuN5zndrHyXpUMkkzMEVNR1gxQjVTTTEwODkzV0ZJNVJLSy4u


 

SLIM KIDS 

 
WATER!! 
Vochttekort maakt je bloed dikker. Dit kan leiden tot vermoeidheid, concentratieproblemen en 
hoofdpijn. Je hersenen bestaan namelijk voor 85% uit vocht. Drink daarom genoeg water. 

- 65% van ons lichaam bestaat uit water. 

- Iemand kan maximaal 5 dagen zonder water. 

- Per dag raak je zo’n 2,5 liter vocht kwijt. 

- Het wordt aanbevolen om per dag ongeveer 1,5 liter vocht te drinken. 

- De aarde bestaat voor 70% uit water. 

- 1% van het water op aarde kan de mens drinken. 

- Mag er bij jou in de klas ook een bidon met water op je tafel staan? Vraag ernaar bij 
de leerkracht! 

 
SlimKids Klazienaveen kan helpen wanneer je moeite  
hebt met bijvoorbeeld gezond eten, te weinig  
lichaamsbeweging op een dag krijgt of wanneer er 
andere oorzaken zijn waardoor je teveel weegt.  
SlimKids is een multidisciplinair programma voor  
kinderen van de basisschool met overgewicht/obesitas. 
Gedurende 12 weken komen de kinderen 2x per week 
een uur beweeglessen volgen bij de 
kinderoefentherapeut. Daarnaast hebben de ouders 
tijdens meerdere beweeglessen gesprekken met de 
diëtiste en een kinderpsycholoog. Mocht u interesse 
hebben om uw kind te laten deelnemen aan  SlimKids, geef hem/haar dan op via 
slimkidsklazienaveen@gmail.com of via 0591-512144. 
 

Samen leven  

Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 23, aflevering 1, thema 2 
In het tweede project van Trefwoord werken we van 2-13 okt. rond het thema “Samen leven”. 
 
Op school leven en werken we samen met een heleboel kinderen, leerkrachten en niet te 
vergeten u als ouders. En toch is het een betrekkelijk kleine samenleving vergeleken met 
ons Nederland met 17 miljoen inwoners. Wat betekent het dat we ergens samen leven? En 
in hoeverre is er in een samenleving ook werkelijk sprake van ‘samen-leven’? Wat is de 
bindende kracht in ons samen-leven? 
 
In de Nederlandse samenleving, in onze stad of ons dorp, wonen 
verschillende groepen bij elkaar. De verschillen zijn er: mannen-
vrouwen, moslims-christenen, gelovigen naast ongelovigen, 
nieuwkomers naast de al langer aanwezigen, enzovoort. De vraag is 
óf en hóe er samen geleefd kan worden. Het is belangrijk om te 
zoeken naar wat al deze mensen bindt, wat je kunt delen en hoe je 
recht kunt doen aan de verschillende belangen. 
 

mailto:slimkidsklazienaveen@gmail.com


De kinderen denken na over bij wie zij willen horen en met wie ze willen samen-leven: in de 
klas, op straat, in Nederland. Ze bedenken ook hoe het samen-leven soms verstoord kan 
worden, hoe we verdeeld kunnen raken. Maar vooral hoe je weer tot een eenheid kunt 

komen. Als je elkaar maar kent. In de onderbouw horen de 
kinderen over een groep eenden in de vijver. Wat doen zij als er 
een rode eend - een ‘vreemde eend in de bijt’ - bij hun groep van 
groene eenden komt? Is de vijver ‘van ons’ of is de rode eend 
welkom in de vijver? 
 
Alle kinderen horen het vervolg van het verhaal van de joden die 
heel dicht bij hun Beloofde Land zijn. Ze staan voor de grens, maar 
het is niet makkelijk om binnen te komen. Het ligt een beetje aan 
hen zelf en een beetje aan anderen. Zelf moeten ze zich opnieuw 

bewust worden wat hen bindt: dat ze één volk zijn, weliswaar uit twaalf verschillende 
stammen. Daarvoor richten ze een monument op van 12 stenen, mooi opgestapeld tot één 
berg. En met dat sterke gevoel van eenheid trekken ze het lang beloofde land binnen. Maar 
daar ondervinden ze tegenstand van de mensen die er wonen. Ze kunnen de stad Jericho 
niet in. Die stad moet veroverd worden. Daarvoor sturen ze spionnen uit. Deze mannen 
worden bijna gesnapt, maar toch gered door Rachab, ‘een vreemde vrouw’ (OB), die met 
mannen slaapt (MB/BB). Als de joden dan zeven maal rond de stad trekken, lukt het ze toch 
om Jericho te veroveren.  
 
In deze periode is het op 4 oktober ‘toevallig’ ook Dierendag. Op deze aarde leven we 
samen met dieren en het is goed om daar een dag bij stil te staan. Franciscus van Assisi 
heeft laten zien hoe je voor dieren kunt zorgen. De aarde is een huis voor iedereen, voor 
dieren, mensen en de natuur, zo benadrukt zijn naamgenoot in onze tijd paus Franciscus.  
Op school bedenken de kinderen hoe zij goed samen kunnen leven met de mensen, de 
dieren en de natuur. 


