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JUMBO sparen voor je school 

Vanaf woensdag 4 oktober gaat de Sparen 
voor je School actie van start bij Jumbo in 
Hellevoetsluis. Net als vorig jaar kunnen de 
schoolpunten geactiveerd worden op 
www.jumbosparenvoorjeschool.nl. Daarnaast 
kunnen de punten vanaf dit jaar ook gescand 
worden met de Jumbo Sparen voor je School 
app. Deze app is beschikbaar voor zowel IOS- 
als Android telefoons en is te downloaden in 
de App Store en Google Play Store. Met de 
Jumbo Sparen voor je School app kunnen de 
schoolpunten heel makkelijk en snel gescand 
en geactiveerd worden. 

Bij ons op school, in de kamer tegenover de 
bieb, staat een inleverpunt. Maar u mag de 
punten dus ook zelf inscannen met de 
speciale app.  

Vraag vrienden, kennissen, buren, familie en 

ook de mensen voor je aan de kassa die de 

punten niet sparen   om spaarpunten, onze 

school kan er weer leuke dingen mee 

aanschaffen.  
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Nieuws bibliotheek 
 
De Kinderboekenweek  is van 4 t/m 15 
oktober 2017 met als thema ”Gruwelijk 
eng! Durf te lezen”.  
Het belooft een loeispannende week te 
worden. Monsters, spoken, nachtmerries, 
zombies, schaduwen, angsten, heksen, 
achtervolgers: er is een moment dat ze 
onder je huid of onder je bed kruipen. 
Door over ze te lezen kun je ze bedwingen, 
want de griezels worden meestal wel over-
wonnen… 
De leesconsulent komt tijdens de Kinder-
boekenweek in alle groepen met een gru-
welijk eng programma waarin de leukste 
en griezeligste boekentips worden geven! 
Woensdag 18 oktober Boer Boris in thea-
ter 
Jeugdtheater Boer Boris (vanaf 4 jaar) 
Hellevoetsluis, Cultuurhuis Nieuwe Veste 
Aanvang: 14:00 uur 
Theatervoorstelling gebaseerd op de pren-
tenboeken van Boer Boris – Ted van Lies-
hout & Philip Hopman. 
Aanmelden via: www.leerenbeleef.nl 

 

 

  
Een raadgedicht is een gedicht waarin één 
woord ontbreekt. Dit woord is afgedekt en 
alleen de dichter kent het woord. Mis-
schien kun jij het raden?  
Download de bijzondere, gratis app Raad-
gedicht. 
Van 11 september tot 17 november 2017 
staat er elke maandag een gedicht online. 
Elke vrijdag verschijnt de oplossing. 
Lees het raadgedicht en denk na over het 
ontbrekende woord. Welk woord zou je op 
de afgedekte plek zetten? 
Stuur je oplossing in via het formulier on-
der het gedicht. 

Kijk op vrijdag welk woord de dichter had 
bedacht. 
En bekijk de eregalerij, misschien staat je 
naam erbij. 
Een leuke manier om elke week poëzie 
onder de aandacht te brengen! 
Dit moet je lezen! 

Als Konijn op een dag zijn hol-
letje binnen wil hoppen, klinkt er opeens 
een enge stem vanuit het donker: 
'Ik ben de GROTE GRIJPMEDAN en ik ben 
zo griezelig als maar kan!' Konijn durft zijn 
eigen huis niet meer in! Gelukkig komen 
zijn vrienden Kat, Beer en Olifant hem te 
hulp, maar ook hen jaagt de mysterieuze 
stem de stuipen op het lijf. Wie is toch die 
Grote Grijpmedan?  

Parker heeft zo ongeveer de erg-

ste zomer van haar leven tot nu toe achter 

de rug. Zij vertrouwt niemand meer en wil 

daarom liever onzichtbaar zijn. Maar dan 

ontdekt Parker dat Alaska nu als hulphond 

bij Sven woont...  de hond Alaska die eerst 

van háár was! Omdat Parker overdag op 

school niks met Sven te maken wil hebben 

zit er voor haar maar één ding op, als ze 

Alaska ooit nog wil zien, moet dat 's 

nachts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://raadgedicht.nl/


 
 

 

Oktober 2017 

Di.        3                   Voorlopige adviesgesprekken gr.8 

Woe.    4                  Start kinderboekenweek 

Vrij.      6                   Voorstellingen ”Kijk haar nou” 

Di.         10                Boekenmarkt 

Di.         10                Voorlopige adviesgesprekken gr. 8 

Di.         10                 Zwemmen 6a 

Do.        12                Zwemmen 6/7b 

Vrij.      13                 Einde kinderboekenweek 

Ma.       23                Studiedag; leerlingen zijn vrij 

Di.         24                 Invalles zwemmen 3/4a 

Do.        26                Zwemmen 7a 

 

November 2017 

Woe.     8                Voorstelling 1/2a 

Do.        9                Zwemmen 8a 

Do.         9               Voorstelling 1/2bcd  

Di.          21             Zwemmen 3c 

Do.         23             Zwemmen  3/4a 

 

Vakantierooster 2017-2018 
 

 
 
Studiedagen schooljaar 2017/2018: 
-23 oktober; 
-23 februari; 
-13 juni. 
 
 
*De dik gedrukte tekst bevat wijzigingen 
 
 
 
 

Schooljaar  2017-2018  

Herfstvakantie 14 oktober  2017  22 oktober 2017  

Kerstvakantie  23 december 2017 7 januari 2018  

Voorjaarsvakantie  24 februari 2018  4 maart 2018  

Pasen  30 maart 2018 2 april 2018  

Meivakantie  27 april 2018 13 mei 2018 

Pinksteren  20 mei 2018 21 mei  2018 

Zomervakantie  14 juli 2018 26 augustus 2018 

                             AGENDA 


