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Alle leerlingen uit groep 

6,7,8 hebben een nieuw 

boek uitgezocht voor de 

klassenbieb. Hiernaast 

de kaft van het boek: De 

zee kwam door de 

brievenbus. 
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Website: http://www.opedobbe.nl/  of    klik hier  

 
 
 
 
 

De herfstvakantie duurt van 10 t/m 18 oktober 

Kinderboekenweek. 
Deze week sluiten we de kinderboekenweek af. Wij zijn gestart met een prachtige dag in Dinoland. 
Voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 was er 1 oktober j.l. een bezoek aan Het Scheepvaartmuseum in 
Sneek. Eerst was er een vertelling over ontdekkingsreizigers en een rondleiding door het museum.  
Daarna was er nog tijd om een kunstwerkje te maken en heerlijk te spelen in het kindermuseum. 
Machiel Braaksma, beeldend kunstenaar, was 29 september op school. In alle groepen heeft Machiel met 
“kosteloos” materiaal dino’s  gemaakt. Maandag 5 oktober was Peter Moorman, een illustrator op school 
voor een workshop in groep 3,4,5 en 6,7,8. De leerlingen hebben samen met Peter een boekje gemaakt. 
In groep 1-2 kon je er niet omheen, overal dino’s. Zelfs een “echte Triceratops” was er in de groep. 
De leerlingen hebben met spanning Dino eieren open gemaakt en ook waren er prachtige fossielen.  
Natuurlijk was er ook muziek en dans, allemaal in het thema van de kinderboekenweek. 
Via onze app van Social Schools konden we weer mooie momenten blijven delen, zodat u ook ziet wat wij 
allemaal samen doen. 
 

Corona 
Helaas zijn alle maatregelen rond Corona nog steeds noodzakelijk en zijn ze zelfs weer aangescherpt. 

Ook hebben we te maken gehad met collega’s die voor een test zijn geweest. Gelukkig was de uitslag 

steeds negatief en konden de collega’s weer snel terug naar school. 

Het is ook gelukt om een invaller te vinden, dit is in deze tijd soms een hele puzzel.  

Het is dus mogelijk dat dit op enig moment in de toekomst niet lukt en de leerlingen vrij zijn van school. 

Uiteraard zullen we eerst alles doen om dit te voorkomen. 

Over de afwezigheid van een leerkracht zullen we u via Social Schools blijven informeren. 
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