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Belangrijke data 
datum activiteit groep 

11-12-13 oktober Kamp groep 8 in Stay-Okay Noordwijk 8 

10 oktober  Groep 5,6 “Moet je horen in die Toren” 5, 6 

13 oktober Open Podium: Afsluiting Kinderboekenweek 9:00 uur  Konijntjes, 1/2 , 4, 6 en 7  

17 en 19 oktober Ontwikkelingsgesprekken groep 8 8 

19 oktober  Bezoek van Rolf Weijburg – kunstenaar 7, 8 

23 t/m 27 oktober Herfstvakantie  Alle groepen  

 
 

Kinderboekenweek geopend met “Het Dikkebillenmonster” 
Op maandag 2 oktober was er voor de 
jongsten van onze Brede School Omnibus de 
vertel-voorstelling over het prentenboek “Het 
Dikkebillenmonster”.  Marie-Louise en Mark 
Sekrève tekenen en schrijven gezamenlijk veel 
verschillende prentenboeken voor deze 
doelgroep.  
 

 
De kinderen van Vlindertjes,  de 
Konijntjes en de groepen 1/2 en 
3 hebben heel goed meegedaan 
en meegezongen met deze 
interactieve voorstelling in onze 
speelzaal. Het was spannend en leuk tegelijk. Er zijn kleurplaten 
gemaakt en er is veel gepraat in de klas over dat gekke en toch lieve  
Dikkebillenmonster.  

 
 
De tweede opening van de Kinderboekenweek met het thema “Gruwelijk Eng” was op woensdag 4 oktober op het 
schoolplein. Daar viel op dat onze groep 6 het dansje héél goed had geoefend. Daar kregen ze dan ook groot applaus 
voor.  
 

Nieuwsbrieven van de bibliotheek  en van de boekwinkel 
De speciale nieuwsbrief van onze vaste boekwinkel komt als bijlage met deze Infobus naar uw toe. En de tweede 
bijlage is de oktober-nieuwsbrief van onze bibliotheek. Lezen en leesplezier vormen samen de belangrijkste basis 
voor ons onderwijs. U kunt als ouders enorm helpen door vaak met uw kind te lezen en vooral veel voor te lezen. 
Maak het spannend, maak het leuk!  
  

Sportieve herfstvakantie bij Sportivun! 
Sportivun organiseert van 23 t/m 25 oktober een multi-sport dagkamp voor kinderen van 4 t/m 6 jaar en 
7 t/m 10 jaar. Tijdens het kamp zijn de kinderen van 9 uur ’s ochtends tot 5 uur ’s middags bezig met 
sporten, spelen en lol trappen.  
 
Beleef allerlei nieuwe sporten, zoals bubbelvoetbal, knotshockey of bunkertrefbal! Maar natuurlijk is er 
ook genoeg tijd om te chillen en nieuwe vriendjes te maken.  
 
Meer informatie over het multi-sport dagkamp is te vinden op 
www.sportkampenvansportivun.nl/amstelveen/. 
 
Vriendelijke groet, 
Frank Roël, directeur  

http://www.sportkampenvansportivun.nl/amstelveen/

