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Welkom 
Davina en Djovano zijn bij ons begonnen in groep 1. 
 
Welkom en veel plezier! 
 
Kent u iemand die op zoek is naar een passende school voor zijn/haar kind? 
Zij kunnen ons gerust bellen voor een afspraak op: 0528-270080  
 
 
Informatiemoment 
Op maandag 19 september is er in alle groepen een informatiemoment voor het huidige 
schooljaar, 2022-2023.  
Vanaf 18.00 uur bent u samen met uw kind welkom om alles te weten te komen over het 
huidige schooljaar. Uw kind neemt u mee in alles waar zij mee bezig zijn. 
 
 
Vakantielezen 
Voor de vakantie hebben de kinderen van groep 4/5 (toen 3/4) een oranje tasje met 
boekjes van de bibliotheek mee gekregen. Deze boekjes moeten in het tasje weer terug 
naar de bibliotheek. Mocht je dit nog niet hebben gedaan, graag vóór vrijdag 9 september 
bij juf Eline inleveren. 
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Gym 
Ook dit schooljaar gymmen wij weer in de Turnhal. 
Op maandag geven wij zelf gym en op donderdag krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 
gymles van meester Rick. 
 
Groep 3/4  
Op maandag geeft juf Anouk de gymles aan groep 3/4. Zij zal rond 14.00 uur stoppen met 
de les. De kinderen kunnen bij de Turnhal worden opgehaald. 
Als u ook kinderen bij school moet ophalen dan graag eerst naar school en daarna naar de 
Turnhal. 
 
Op donderdag zijn de kinderen om 14.00 uur gewoon bij school. 
 
Groep 5/6 
Op maandag geeft juf Anouk de gymles. Daarna gaan de kinderen met juf Eline terug naar 
school en zij zal de les in de klas met hen hervatten. 
 
Op zowel maandag als donderdag zijn de kinderen om 14.00 uur bij school. 
 
Groep 7/8  
Op maandag geeft juf Anita de gymles. De kinderen zijn om 14.00 uur gewoon bij school. 
 
Op donderdag kunnen de kinderen om 14.00 uur opgehaald worden bij de Turnhal of kunnen 
zelfstandig naar school.  
 
LET OP!  
Op donderdag 8 september en maandag 12 september is de Turnhal gesloten i.v.m. 
werkzaamheden. Wij gaan op deze dagen gymmen in het park. Graag goede schoenen 
aan op deze dagen. 
 
 
Belangrijke data tot aan de herfstvakantie 
Hier onder vindt u de belangrijke data tot aan de herfstvakantie. 
 

Datum Wat? 
 

19 september Informatiemoment vanaf 18.00 uur 

21 september Studiedag, alle kinderen de hele dag vrij 

17 t/m 21 oktober Herfstvakantie 

 
Voor het volledige overzicht van het gehele schooljaar verwijzen wij u naar de website van 
onze school. 

Nieuwsbrief  - vervolg – 

obs Villa Kakelbont 
 

OBS Villa Kakelbont  School voor het ondernemende kind! 


