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Donderdag 29 september 2022 
 
Lustrum CBO De Greiden 
Komende maandag 3 oktober wordt het 10-jarig bestaan van CBO De Greiden gevierd. Vanwege 
corona is dit een jaar uitgesteld, maar nu gaat het echt plaats vinden. Alle leerkrachten van de 
stichting zijn uitgenodigd om dit lustrum in Wommels mee te komen vieren op een gecombineerde 
studie-/lustrumdag. De kinderen zijn deze dag vrij. 

 
Dierendag 
Dinsdag 4 oktober is het dierendag. De kinderen mogen 
deze dag hun huisdier weer laten zien op school. Tussen 
8.25 uur en 8.50 uur is het mogelijk om op het schoolplein 
elkaars dier te bekijken en te bewonderen. Daarna kunnen 
de dieren dan weer mee naar huis genomen worden. 
Uiteraard mogen er ook knuffels meegenomen worden en 
deze mogen gezellig de hele dag blijven. Denkt u aan het 
welzijn van de dieren zelf? 

 
Werelddocent 
In het geval van zieke leerkrachten wordt er soms een werelddocent ingezet. Een werelddocent 
kan ingezet worden als laatste (nood)oplossing als er binnen de stichting geen invaller meer is. Maar 
wat is een werelddocent en wat doet hij/zij precies? Een werelddocent wordt ingehuurd bij een 
extern bureau en is een persoon met een eigen passie/expertise. Zo zijn er docenten die een dag 
lang aan de slag gaan met dans, muziek, toneel, wereldoriëntatie of een ander maatschappelijke 
activiteit. De hele dag staat dan in het teken van de expertise van de ingezette werelddocent. Het is 
anders dan het normale lesprogramma, maar de kinderen hebben meestal wel een erg leuke dag. 
Deze werkwijze is goedgekeurd door het ministerie, onder voorwaarde dat het niet vaker dan één 
dag per week is. We kunnen ze dus niet onbeperkt inzetten en er is ook niet altijd een werelddocent 
beschikbaar, maar een mooie noodoplossing is het wel. 
 
Kinderboekenweek 
Woensdag 5 oktober aanstaande start de Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is: Giga Groen en 
de natuur staat hierbij centraal. Het doel van de Kinderboekenweek is om kinderen enthousiast te 
houden en te krijgen voor het lezen van een boek. Lezen 
is ontzettend belangrijk. Niet alleen voor de ontwikkeling 
van de leesvaardigheid, maar ook voor de woordenschat 
en het leesbegrip. Daarnaast leren we veel over de wereld 
om ons heen, stimuleert het creatief denken en is het 
vooral gewoon erg leuk! Op woensdag starten we de 
Kinderboekenweek met een gezamenlijke opening met 
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Agenda 
 
Oktober 
3 Studiedag CBO De Greiden (leerlingen vrij) 
4 Dierendag 
5 Start Kinderboekenweek 
17-21 Herfstvakantie 
 

de kinderen. Tijdens deze week worden er in de groepen diverse extra activiteiten georganiseerd 
die in het teken staan van kinderboeken, lezen en natuur.  
 
Stagiaire 
In groep (3)4/5 loopt vanaf deze week op dinsdag en vrijdag een nieuwe juf rond. Dit is juf Bente 
Bleekveld uit Wjelsryp en zij loopt dit schooljaar stage bij ons op school. Bente doet de opleiding 
tot leerkracht op de Pabo. Welkom juf en leuk dat je ervaring in het onderwijs op gaat doen bij ons 
op school.  
 
De Gezonde school 
Onze school is een ‘Gezonde school’ voor de thema’s Welbevinden en Voeding. Voor beide 
thema’s hebben we beleid opgesteld, welke te vinden is op onze website. Het komt erop neer 
dat we aan beide thema’s extra aandacht besteden, omdat we dit belangrijk vinden. Om een 
Gezonde school genoemd te mogen worden, moeten we aan bepaalde eisen voldoen. Ieder 
thema moet apart aangevraagd worden en is (als het goedgekeurd wordt) vervolgens drie jaar 
geldig. Het thema Voeding loopt begin 2023 af en de aanvraag voor verlenging is inmiddels de 
deur uit.  
 
Jarigen 
Oktober 
2 Thom (9 jaar) 
14 Ylse (9 jaar) 
16 Emma (10 jaar) 
16 Jelmer (8 jaar) 
19 Jens (10 jaar) 
20 Lieuwe (8 jaar) 
 
Extra setje kleding groep 1/2 
Vraag vanuit groep 1/2: Het is echt herfstweer. Ondanks de regen willen we graag buiten spelen. 
Het liefst zonder ons zorgen te maken over natte kleren en schoenen. Zouden jullie de kinderen 
laarzen en een extra setje kleding mee willen geven op de dagen dat het erg nat is? Zodat het niet 
erg is als we nat worden tijdens het buiten spelen 
 
Nieuwe leerling 
Silke is op 25 september 4 jaar geworden en  zit sinds een weekje ‘officieel’ bij ons op school. 
Welkom Silke en leuk dat je er bent. We wensen je heel veel plezier toe! 
 
Juf Elizah 
We hoorden deze week een prachtig bericht van juf Elizah; juf 
is zwanger! Wat een mooi bericht. Gefeliciteerd juf en een 
plezierige zwangerschap toegewenst. 
 
Herfstvakantie 
De herfstvakantie zit er alweer aan te komen. Van 17 tot en met 
21 oktober is het zover en zijn alle kinderen vrij.  
 
Tot zover de berichten,  
Jan Jacob Koornstra 
 
Als bijlage bij deze Ynfo is een uitnodiging 
 van de Kidzzclub toegevoegd. 

 


