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Nieuws van de OV 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Het nieuwe schooljaar zijn we begonnen met een gezellig borrel waarin we de eerste activiteiten hebben afgestemd 
met school. De eerste weken van het nieuwe schooljaar hebben we dan ook niet stilgezeten: schoolreisjes, startdag 
en kamp stonden alweer direct op de agenda!  
Volgens ons is alles geslaagd verlopen en zagen we alleen maar blijde gezichten! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ook hebben we gelukkig 2 nieuwe leden mogen verwelkomen die samen met ons het komende schooljaar weer 
leuke activiteiten gaan organiseren. Mocht je het ook leuk vinden om te helpen organiseren met deze activiteiten of 
te helpen bij activiteiten zoals bingo, bioscoop etc. dan horen wij dat graag: ovdehuve@hotmail.com 
 
Mij is gevraagd een stukje te schrijven voor de Stuifm@il aangaande de nieuwe OV-leden. 
Ik stel me dan ook graag aan jullie voor…. 
 
Mijn naam is Nick Rappa, 36 jaar en sinds kort getrouwd met Susanne.  
Werkzaam als jurist bij het Kadaster te Apeldoorn en trotse papa van onze zoon Julian, die net gestart is in groep 1. 
In mijn vrije tijd ben ik veel bezig met muziek. (gitaar, zingen) 
 
Sinds kort ben ik vol enthousiasme lid geworden van de oudervereniging omdat ik het bij uitstek de manier vind om 
meer betrokken te kunnen zijn bij de school en ik steek dan ook heel graag mijn handen uit de mouwen om de 
kinderen een leuke schooltijd te bezorgen. 
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Ik verwacht dat het een mooie tijd wordt, waarin we veel leuke activiteiten voor en met de kinderen gaan 
organiseren, daarin uiteraard ook meegenomen het aanpakken van knelpunten en deze op een succesvolle manier 
weten op te lossen. 

Ik ga mijn uiterste best doen om komend jaar met de andere ouders uit de OV de activiteiten op school tot een succes 
te maken! 

Hartelijke groet, 

Nick 

 

Open huis Kaliber kunstenschool  
Muziek, zang, dans of kunst… 

waar ga jij voor? 

Probeer tijdens het open huis alle instrumenten uit, dans in de grote zaal, zing 

met ons mee, speel theater, maak kunst en ontmoet de docenten! 

Daarnaast kun je ook nog genieten van diverse optredens van eigen leerlingen en 

docenten. 

  

29 september 

12:00 – 15:00 uur 

Elisabethhof 2 

Gratis entree! 

 
 

Nieuws van het kleuterplein 
 

Het schooljaar is sportief gestart met de startdag afgelopen vrijdag. Wat een opkomst, gezelligheid en nieuwe 

gezichten hebben we mogen begroeten en plezier mee beleven. 

Deze betrokkenheid is zeer prettig en belangrijk en levert een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van uw zoon of 

dochter! 

 

Wat hebben we samen genoten van het schoolreisje naar Cowboy en Indianen speelreservaat in Coevorden. De pret 

en het plezier was van de gezichten af te lezen, het gejoel en het lachen was de gehele dag te horen. U heeft op 

Klasbord en Facebook kunnen genieten van de foto’s! Dank aan de goede begeleiding van de stagiaires en rij ouder! 

 

Wat genieten we met ook met z’n allen van de nazomer, we spelen veel buiten en maken samen plezier. Dit is 

belangrijk voor de groepsvorming waar we allemaal baat bij hebben de rest van het in het schooljaar! 

 

Deze week zijn wij gestart met het thema: Nieuw schooljaar. 

Deze duurt tot 4 oktober, en sluit af met een afsluiting om 14.15 uur. Bij goed weer zal dit buiten op het podium 

plaatsvinden. U komt toch ook? 

 

U heeft inmiddels de uitnodiging voor de ouder-kind- leerkracht gesprekken ontvangen. 

Deze gesprekken vinden 3 keer per jaar plaats om elkaar te informeren over de ontwikkeling van uw zoon of dochter 

en de vervolgstappen vast te leggen voor de periode die volgt. Uw kind heeft hier een belangrijke rol in. Het is haar 

of zijn doel die behaald kan worden! Het bewijs hiervan wordt geleverd met een foto! En trots dat de kinderen zijn! 
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Mocht uw kind nog geen gymschoenen mét naam meegenomen hebben, wilt u hier dan voor zorgen? Deze gaan we 

gebruiken tijdens de gymlessen in het speellokaal. 

 

Wij wensen u allen een goede week. 

 

Met vriendelijke groet, 

De groepsleerkrachten van het Kleuterplein 

 

Bijbelverhalen 
 

Thema: Wie kan ons redden? 

Exodus 14: 9-31, Exodus 15: 1-18 en Exodus 15: 22-26 

Bij de Rode Zee kan het volk Israël niet verder. De farao zit hen 

achterna om hen terug te brengen naar Egypte; wie kan hen nog 

redden? Als geen mens meer weet hoe het verder moet, weet God 

het wel. Hij wijst een weg door het water. 

  

Verhalen: 

 De doortocht door de zee, Exodus 14:9-31 

Het lied van Mozes, Exodus 15:1-18 

Het bittere water, Exodus 15:22-26 

 

Verjaardagen 
 

18 september Ziva van Dijk De Zwaluwen 10 jaar 

19 september Mary Razoqi De Flamingo’s 10 jaar 
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