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Nieuwsbrief-3  

Nieuwe peuter– en kleuterthema “Rijden, vliegen, varen……”    

Schooljaar 

Verbroken record 

In het leerplan gymnastiek van basisschoolleerlingen zit voor de ou-
dere leerlingen de doelstelling om de conditie van de leerlingen te 
verbeteren. Daarom nemen de oudere leerlingen regelmatig deel aan 
de zogenaamde “piepjes-test/shuttlerun”. Uw kind kan u daar alles 
over vertellen. Het  record van deze test stond al jarenlang op naam 
van een jongen: Valentino Basli. Het is inmiddels 14 jaar oud. Deze 
week is dat record ruim verbeterd door twee van onze leerlingen uit 
groep 8, namelijk door Jan en Nicky. Wat zijn wij trots op deze sportieve kanjers!! 

Zomerfeest 2019 

Gisteren hebben leerlingen, oud-leerlingen, ouders, familieleden, leerkrachten en zelfs hun 
kinderen, genoten van een mooi zomerfeest 2019. Gelukkig liet het weer ons niet in de 
steek en werd het een prachtig, druk bezocht feest op een nog mooiere nazomerse dag. Wij 
bedanken alle ouders, leerkrachten, leerlingen, organisatie, overige vrijwilligers heel harte-
lijk voor hun bijdrage aan dit prachtige evenement. Een kleine foto-impressie. 

 

Voor het nieuwe thema Speelplezier in de groepen 1-2 zijn juf Marjolijn en juf Anneke op 
zoek naar: lege boterkuipjes, lege dozen van b.v. Liga, lege (omgespoelde) melkpakken, ei-
erdozen en houtjes zoals b.v. verfroerstokjes. In te leveren bij juf Belinda. Dank u wel! 

Wanneer u toevallig ook nog autootjes, bussen, vliegtuigjes, bootjes, treinen, raketten, 
ruimtevoertuigen en/of ruimtewezens in huis heeft die we mogen lenen, dan maken we daar 
graag gebruik van. Als u materialen in bruikleen aan ons geeft, wilt u ze dan wel goed mer-
ken. Alvast heel hartelijk dank.  

Haagse zwem4daagse in de herfstvakantie 

De Haagse zwembaden organiseren deze herfstvakantie (21 t/m 25 oktober 2019) opnieuw 
een sportieve activiteit: de Haagse Zwem4Daagse. Tijdens dit event zwemmen deelnemers 
4 dagen een afstand van 250, 500 of 1000 meter per dag. Als beloning voor deze prestatie 
krijgt iedereen op de laatste dag een echte Zwem4Daagse-medialle. De Zwem4Daagse is 
een mooie mogelijkheid om uw kind(eren) zwemvaardig te houden. Voor deelname is een 
zwemdiploma A verplicht. Doet u mee, samen met uw kinderen? U geeft zich eenvoudig op 
via Zwem4daagse.nl  

Hofbad                11.00 - 12.30 (wo van 10.00 - 11.30)  

Let op: I.v.m. de veiligheid en voor het zwemplezier van alle deelnemers, is een maximum aantal 
mensen dat zich kan inschrijven per zwembad. Wilt u zeker zijn van deelname, wacht dan niet te lang 
met uw registratie. (Graag tot ziens tijdens de Zwem4Daagse!  

https://www.zwem4daagse.nl/zwem4daagse/deelnemen/zoeken/
https://www.zwem4daagse.nl/zwem4daagse/deelnemen/zoeken/


 

 

 

 

 

 

Informatiemiddag en -avond op maandag 23 september 

Maandagmiddag a.s. is van 14.00-14.45 uur voor de groe-
pen 1-2 de informatiemiddag. Alle ouders van de groepen 1
-2 hebben hierover van de leerkrachten reeds een uitnodi-
ging per MSI ontvangen. Wij hopen dat van alle leerlingen 
een ouder aanwezig zal/kan zijn. 

Voor de ouders van de groepen 3 t/m 8 is de informatie-
avond op maandagavond 23 september van 18.30 tot uiter-
lijk 19.15 uur. Voor de ouders van de leerlingen van groep 8 
is er aansluitend van 19.30-20.30 uur nog een informatieavond verzorgd door het Voortge-
zet Onderwijs over de toeleiding naar het Voortgezet onderwijs. Kinderen van groep 3 t/m 8 
zijn NIET aanwezig op de avond.  

Natuurlijk verwachten wij van al onze leerlingen een ouder te mogen verwelkomen.  

Zwerfboekenstation 

Van 2 t/m 13 oktober is de nationale Kinderboekenweek. Zelf 
lezen en voorgelezen worden zijn belangrijke zaken in het leven 
van kinderen. Het stimuleert de fantasie, vergroot de woorden-
schat, stimuleert de taalontwikkeling, vergroot de communica-
tieve vaardigheden, vergroot het begrijpen van nieuwe dingen 
én voorlezen en samen lezen stimuleert de band tussen ouder 
en kind. Boeken en ook kinderboeken zijn duur en soms niet 
voor iedereen beschikbaar. In dat geval kan uw kind gratis lid 
worden van de bibliotheek in het winkelcentrum Ypenburg. Ook 

op school stimuleren wij lezen en voorlezen. Wanneer het voor u als ouder niet mogelijk is 
om uw kind steeds van nieuwe (voor)leesboeken te voorzien, meld u zich dan op school bij 
juf Belinda of juf Erna. Daar hebben we een “Zwerfboekenkast” waaruit ouders en leerlingen 
gratis actuele kinderboeken mogen komen halen om thuis te lezen.  

PABO-studenten 

Start zaterdagschool najaar 2019 

Vanaf komende week zullen juf Eline en juf Jessi May, twee 
eerste jaars PABO-studenten, stage lopen op onze school. Zij 
zullen starten met een algemene oriëntatie in alle bouwen van 
de school. Daarna zullen zij steeds voor langere tijd aan een 
groep gekoppeld worden. Wij wensen hen heel veel leerplezier 
bij ons op school.  

Het team van OBS Ypenburg wenst u een fijn weekend toe!! 

Op zaterdagochtend 21 september is de zaterdagschool weer van 
start gegaan. 25 Enthousiaste groepers 6, 7 en 8 van OBS Ypen-
burg, OBS De Notenkraker en OBS Prinses Catharina Amalia ko-
men op zaterdagochtend 2,5 uur naar school voor extra les in taal, 
rekenen en momenteel djembé trommelen. Wij wensen hen veel 
leerplezier toe.  Deze periode zaterdagschool loopt door tot aan de 
kerstvakantie.  


