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Kalender  

19 oktober – 23 oktober  Herfstvakantie  Alle leerlingen vrij  

  

Bezoek wethouder  

Vandaag hebben we bezoek gehad van de wethouder Martijn Balster (Wonen, Wijken, Welzijn en 

ontwikkeling Zuidwest). We hebben een rondleiding gegeven in ons mooie gebouw en er is een 

gesprek geweest met de drie klassenvertegenwoordigers van groep 8 en met directeur Irene de 

Raad en bouwcoördinator Anne van Zuuren.  We zijn trots op Zayd, Ali en Chaima die zo goed 

hebben uitgelegd aan de wethouder wat de Lyceo-training is, over De Vreedzame School hebben 

verteld en wat de missie en de visie van de school is. Ook hun wensen voor de wijk hebben zij 

aangegeven.  Het was een leuk en leerzaam bezoek waarin we een hoop hebben kunnen vertellen 

over onze school en over de wijk.  De wethouder gaf aan dat hij onder de indruk was van wat er 

school wordt gedaan. 
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 Veiligheid rondom de school 
 We willen u er nogmaals op wijzen dat we de veiligheid rondom de school heel belangrijk vinden. 

We merken dat er nog steeds veel auto’s op de stoep staan en dat zorgt voor onveilige situaties. De 

afgelopen dagen zijn er mensen van de Handhaving geweest en zij zullen er nog een paar dagen 

staan en daarna af en toe langskomen. Het is belangrijk dat we met elkaar de school en de omgeving 

van de school veilig houden. Wilt u er alstublieft op letten uw auto op een veilige plek te zetten voor 

uzelf en voor anderen. Alvast bedankt voor de medewerking! 

 

 

 

Afsluiting Kinderboekenweek  

De Kinderboekenweek is vandaag afgesloten met de voorleeswedstrijd. Het was een leuke middag 

waarin de kinderen prachtig hebben voorgelezen. Groep 4 en 5 hebben tegen elkaar gelezen en we 

feliciteren Huda uit groep 5 van harte met het winnen van de voorleeswedstrijd.  

Groep 6 en 7a hebben tegen elkaar gelezen en daar feliciteren we Fatima uit groep 7a van harte met 

het winnen van de voorleeswedstrijd. En als laatste hebben groep 7b en groep 8 tegen elkaar 

gelezen. Daar feliciteren we graag Divanchelo van harte met het winnen van de voorleeswedstrijd. 

Goed gedaan allemaal!!  

 



 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

 

 


