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Kinderboekenweek 
Op woensdag 5 oktober gaat de Kinderboekenweek van start. Het thema dit jaar is Gi-Ga-

Groen. We gaan ons gedurende anderhalve week extra bezighouden met boeken over alles 

wat de natuur ons te bieden heeft. Op woensdag starten we met het lied van de  

Kinderboekenweek en zal groep 7 een toneelstuk over het genoemde thema opvoeren 

voor alle klassen. Iedere groep krijgt een boek cadeau om lekker in de klas uit te kunnen 

voorlezen. De groepen 1/2, 3, en 4/5 gaan naar een voorstelling en de overige groepen 

krijgen bezoek van een echte schrijver. In elke klas wordt deze periode extra aandacht 

besteed aan lezen. We sluiten op 14 oktober af met Kinderen voor Kinderen. Iedere klas 

bereidt dan een liedje of toneelstukje voor en laat dit op het podium zien aan de hele 

school. Het wordt vast weer Gi-Ga-Geweldig! 

 

Spaar voor boeken voor de schoolbieb 
Het is natuurlijk ook belangrijk om thuis lekker te blijven lezen. De kinderenboekenweek is 

de aangewezen tijd om uw kind een boek cadeau te doen. Samen met Bruna Epe en Read 

Shop Epe kunnen we sparen voor nieuwe boeken voor onze bibliotheek. Wilt u, wanneer u 

in de genoemde periode een kinderboek aanschaft bij één van de genoemde 

boekenwinkels in Epe, de kassabon op school inleveren? Dit kan in de rode brievenbus in 

de hal bij de voordeur (kleuterplein). Wij verzamelen alle bonnen en leveren deze in bij de 

betreffende winkel(s). Wij mogen dan  voor 20% van het totaalbedrag nieuwe 

kinderboeken uitzoeken. 

Helpt u ook mee onze bibliotheek aan te vullen? Alvast dank voor uw bijdrage! 
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Kerkvieringen 
De afgelopen vieringen hebben we als team zelf vormgegeven, doordat nog niet 

duidelijk was of en wie de rol van Pastoor Vroom zou overnemen. Inmiddels is 

duidelijk geworden dat Mariska Litjes (Kind en Kerk, parochie) ons voor zal gaan in 

de kerkvieringen en zal helpen bij de voorbereidingen. De volgende vieringen (Kerst 

en Witte Donderdag) zullen beiden op een donderdag zijn en gewoon om 8:30 uur 

in de Grote Kerk plaatsvinden. Voor de slotviering kijken we nog naar de locatie en 

het tijdstip i.v.m. de gymlessen van de bovenbouw op vrijdag.  

Familievoorstelling De Magische Kast 

Heel graag attenderen we u op een voorstelling die speelt in de herfstvakantie in 

Kulturhus EGW te Epe: 

Al 100 jaar op slot, wie krijgt ‘m open? 
Dit keer een onvergetelijke goochelshow voor de hele familie, waarmee Huub in 

2021 Nederlands kampioen goochelen voor kinderen is geworden. De show zit 

boordevol: magische trucs, grappige twists, jongleerkunsten en verrassende 

effecten. Dankzij Huub’s jarenlange ervaring als artiest weet hij als geen ander 

kinderen, maar ook zeker volwassenen te verbazen. 

Huub heeft een oude kast op de kop weten te tikken via Marktplaats. Gratis af te 

halen, wat een topdeal! Maar de kast heeft iets geks: hij zit op slot met een grote 

ketting en de sleutel is kwijt… Lukt het Huub en zijn publiek om samen de magische 

kast open te krijgen? Wat zou er in de kast zitten en wat doe je als blijkt dat ‘ie 

betoverd lijkt te zijn? 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

Afscheid Carin Bijloo 
Carin Bijloo, onze Intern Begeleider (IB-er) en specialist op het gebied van 

leerlingenzorg, gaat onze school verlaten. Zij gaat haar eigen bedrijf starten en 

daarom haar werkzaamheden in het onderwijs afbouwen. Omdat dit niet meer te 

combineren is met haar werk als IB-er op onze school zijn we op zoek gegaan naar 

een nieuwe IB-er. Carin werkt momenteel Marieke van Ginkel in op dinsdag als 

nieuwe IB-er en werkt op vrijdag op één van onze collega-scholen. Vanaf de 

herfstvakantie zal zij volledig overstappen. Op 18 oktober is haar laatste werkdag bij 

ons op school en zal zij afscheid nemen van onze school.  

Carin heeft aangegeven een bescheiden afscheid te willen op school. We heten u 

daarom welkom op 18 oktober om even binnen te lopen bij haar op school om 

afscheid te nemen of haar middels een kaartje o.i.d. te bedanken. Als team nemen 

we afscheid van haar op 19 oktober.  

Typeles op school 
Jarenlang heeft Gerritsen Opleidingen bij ons op school typeles gegeven. Twee jaar 

geleden zijn zij echter met pensioen gegaan en rees de vraag of en hoe er behoefte 

is aan het leren typen op school. Vorig schooljaar hebben we met een aantal ouders 

(Klankbordgroep Typeles) hierover nagedacht en kwamen we tot de conclusie dat 

het aanbieden van typeles na schooltijd nog steeds wenselijk is, zeker nu de 

kinderen vanaf groep 4 werken met een Chromebook. Er zijn natuurlijk allerlei 

online varianten, maar de mogelijkheid tot ondersteuning van een docent heeft 

veel waarde. We hebben naar een aantal aanbieders gekeken en hebben 

uiteindelijk met de Typetuin een passend aanbod gevonden voor onze school.  

De kinderen kunnen vanaf groep 6 deelnemen aan deze typelessen die op 

maandagmiddag na schooltijd gegeven zullen worden. We starten hiermee na de 

herfstvakantie. Het staat u vrij om van het aanbod gebruik te maken. In de bijlage 

van deze nieuwsbrief vindt u de informatie hierover.  

https://www.typetuin.nl/ 
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