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Belangrijke	  data	  
Hele	  week	  10	  minuten	  gesprekken	  

	  
Woensdag	  13	  oktober	  
!	  schoolorkest	  

Donderdag	  14	  oktober	  
!	  inloopochtend	  
Maandag	  18	  t/m	  vrijdag	  22	  oktober	  

!	  herfstvakantie	  
Maandag	  25	  oktober	  
!	  studiedag	  –	  alle	  kinderen	  vrij	  

Dinsdag	  26	  oktober	  
!	  inloopochtend	  
Woensdag	  27	  oktober	  

!	  feest	  op	  de	  Chasséstraat	  eerste	  paal	  gymzaal	  
	  	  
Feestje	  eerste	  paal!	  

Op	  27	  oktober	  wordt	  de	  eerste	  paal	  geslagen	  
van	  de	  nieuwe	  gymzaal	  aan	  de	  Chasséstraat.	  
Om	  13.30	  is	  iedereen	  welkom:	  kinderen,	  

ouders,	  team	  om	  dit	  feestelijk	  te	  vieren.	  De	  
Leerlingenraad	  slaat	  de	  eerste	  paal!	  

	  	  
Kinderboekenweek	  
Vorige	  week	  zijn	  er	  heel	  veel	  ouders	  geweest	  

die	  iets	  hebben	  verteld	  over	  hun	  beroep!	  Ik	  
heb	  in	  elk	  geval	  al	  een	  operazangeres	  gezien	  
en	  een	  anatoom.	  Nadenkend	  over	  wat	  hij	  

wilde	  worden	  zei	  een	  van	  onze	  leerlingen	  dat	  
hij	  groenteboer	  of	  accountant	  wilde	  worden.	  
Jullie	  zien:	  de	  hersens	  staan	  aan!	  

Verder	  wordt	  er	  heel	  veel	  voorgelezen	  in	  
school:	  door	  ouders	  en	  door	  kinderen.	  
Deze	  week	  maandag	  en	  dinsdag	  worden	  de	  

bekroonde	  boeken	  ook	  nog	  verkocht	  ’s	  
ochtends,	  door	  Elles	  en	  Susanne	  van	  de	  
OuderRaad,	  heel	  fijn.	  

	  	  
Het	  Krakeling	  Festival	  is	  terug!	  
Vorig	  jaar	  hebben	  ze	  moeten	  overslaan,	  

daarom	  hebben	  ze	  er	  dit	  jaar	  dubbel	  veel	  zin	  
in:	  Het	  jaarlijkse	  Krakeling	  Festival	  boordevol	  

jeugdtheatervoorstellingen	  in	  het	  theater	  op	  
Cultuurpark	  Westergas,	  op	  locatie	  én	  in	  

theaters	  door	  de	  hele	  stad.	  	  
	  
Het	  festival	  is	  start	  op	  8	  oktober	  met	  het	  

feestelijke	  premièreweekend	  van	  De	  Gouden	  
Koets.	  Op	  het	  Stenen	  Hoofd	  wordt	  gebouwd	  
aan	  een	  giga	  walvistent	  die	  dient	  als	  

schouwburg	  voor	  de	  voorstelling	  Jonas	  in	  de	  
walvis.	  De	  Krakeling	  ontvangt	  tijdens	  het	  
festival	  theatergroepen	  uit	  het	  hele	  land:	  

onder	  meer	  Theater	  Artemis,	  BonteHond,	  
AYA,	  HNT	  Jong	  en	  Maas	  theater	  en	  dans.	  
Tijdens	  dit	  tiendaagse	  festival	  zijn	  er	  zoveel	  

mooie,	  prikkelende	  en	  inspirerende	  
theaterbelevenissen	  te	  zien.	  Kijk	  hier	  voor	  het	  
hele	  programma.	  	  	  	  	  

	  	  

	  


