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Van de directie…... 
In de Herfstvakantie is er hard gewerkt in de school. U heeft allemaal kunnen zien dat de 
trappenhuizen zijn geschilderd, er ligt een nieuwe vloer in de school en in de hal bij de 
hoofdingang is een (informatie) balie gemaakt. De afgelopen week is er LED verlichting 
opgehangen bij de beiden ingangen aan de buitenkant. De school is nu ‘s avonds prachtig 
verlicht. Vandaag worden er lijsten in de klassen opgehangen waar de leerkrachten 
werkjes van kinderen in kunnen ophangen. Verder zijn we nu druk bezig met het inrichten 
en gezellig maken. U heeft de mooie planten al zien staan van de week. Het team van de 
Minister Marga Klompéschool is enorm blij met deze opknapbeurt van de school. We 
bedanken ons school bestuur, de RVKO, die dit allemaal heeft mogelijk gemaakt. 

Op donderdag 9 november brengt de onderwijsinspectie de school een bezoek. Zij komen 
kijken naar de kwaliteit van ons onderwijs. Ze bezoeken op deze dag onze groepen om te 
kijken naar de manier waarop wij lesgeven. Verder gaan ze niet alleen in gesprek met 
directie, IB, schoolbestuur en leerkrachten, maar spreken ze ook met 6 kinderen uit de 
bovenbouw en gaan ze ook om de tafel met 6 ouders, die we hier speciaal voor gevraagd 
hebben. We hopen op deze dag een positieve indruk te maken en willen de inspectie laten 
zien dat we trots zijn op onze school. 
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Strippenkaarten 

U kunt dagelijks bij de 

informatiebalie strippenkaarten voor 

het overblijven kopen. Juf Soemintra 

verkoopt de kaarten op maandag t/m 

donderdag en meester Edgar verkoopt 

de kaarten op vrijdag. De 

strippenkaarten zijn in verschillende 

aantallen te koop en kosten 1,50 per 

strip. Het voordeligst is om een set 

van 5x 12 strippen te kopen. U krijgt 

met deze aankoop 15 euro korting en 

uw kind kan hier een hele poos mee 

overblijven. Als de strippen van uw 

kind bijna op zijn, krijgt u ter 

herinnering een telefoontje van juf 

Soemintra. Zij zal u vragen om de 

strippen aan te vullen. 

Het thema van de Kinderboekenweek was dit jaar “Gruwelijk eng”.  De school was 
voor de herfstvakantie griezelig versierd. Er hingen veel spinnenwebben, spinnen en 
spookjes in de klassen en gangen.  Er was voor de kinderen een wedstrijd om de 
gouden griffel en gouden penseel te winnen, voor het beste verhaal en de mooist 
tekening. De gouden penselen zijn gewonnen door: Tricia (groep 3) en David S (groep 
4). De gouden griffels zijn gewonnen door: Mikaël (groep 6), Mitchel (groep 7) en 
Kyara (groep 8).  Tijdens de Kinderboekenweek is er veel voorgelezen door de juffen 
en meesters, maar ook door kinderen, ouders, opa’s en oma’s.  Hieronder kunt op op de 
foto’s zien hoe gezellig dat was. 

De ouderbijdrage van 60 euro kan betaald worden op het volgende                   
rekeningnummer: RVKO 35 MMK Klompé  NL10INGB0654085390 
T.a.v. de naam en groep van uw kind. Wilt u het zo snel mogelijk overmaken? 

Schoolfotograaf 

Kinderboekenweek “Gruwelijk eng” 

Maandag 6 november a.s. komt de schoolfotograaf. U heeft hier de afgelopen week een 
brief over ontvangen. Van alle kinderen wordt een portretfoto en een klassenfoto 
gemaakt. Ook de broertjes en zusje worden maandag samen op de foto gezet. De 
achtergrond van de fotograaf is paars. Als u wilt kunt u hier rekening mee houden met 
de kledingkeuze voor uw kind. Als u een foto met een broer of zus wilt die niet bij ons 
op school zitten, dan kan dit ‘s middags na schooltijd van 15.15—16.00 uur. U kunt 
hiervoor terecht in de hal bij de kleuters. Deze foto kost 5 euro. De peuters kunnen 
maandag ook op de foto. Dit kan van 09.15—09.45 uur en van 13.15—13.45 uur. De 
foto’s van de peuters kosten 10 euro. Als u de ouderbijdrage heeft betaald krijgt u de 
foto’s van uw kind(eren) zodra ze binnen zijn meteen mee. Als u de ouderbijdrage nog 
niet heeft betaald, vragen wij u om dit zo snel mogelijk te doen. U vindt de 
betalingsgegevens hieronder. 
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Dalton 

1 van de daltonpijlers is samenwerken. 

Op de Minister Marga Klompéschool is 

er ruimte om samen te werken in de 

aula. De kinderen van de groepen 4 t/m 

8 kunnen daar samenwerken wanneer 

daar toestemming van de leerkracht voor 

is. Vandaag waren Romano en Hamza 

uit groep 5 aan het werk met Blitz. Een 

methode voor het oefenen van de 

studievaardigheden.  De kinderen 

hadden een handelingswijzer bij zich 

waar de afspraken voor het werken op de 

gang op staan. 

Wij overleggen zachtjes. 

Wij praten alleen met kinderen waar we 
mee samenwerken. 

Wij blijven aan onze werkplek zitten. 

Als we klaar zijn ruimen we onze 
werkplek op. 

We zorgen ervoor dat anderen geen last 
van ons hebben. 

Alle juffen en meester letten op deze 
regels.  Als we ons niet aan deze 
regels houden, worden we 
teruggestuurd naar de klas. 

Kinderraad 
De kinderraad heeft haar eerste bijeenkomst gehad.  Shalimar, Jehzian, Setareh, Kashan, 
Yalda en Soumaia uit de groepen 3 t/m 8 hebben ruim een uur met meester Michiel 
vergaderd over verschillende onderwerpen. Er werd o.a. gesproken over huiswerk en 
Dalton.  Er is ook gesproken over het doel van de kinderraad. De kinderen wilden graag 
een ideeën bus voor alle kinderen. Daarin kunnen ideeën worden verzameld die de 
kinderraad gaat bekijken. De kinderraad kan dan vervolgens de ideeën of vragen van 
kinderen op de agenda zetten.  Meester Michiel had voor alle kinderen een schrijfblokje 
geregeld waarin zij al hun aantekingen kunnen maken. De kinderen zullen zich binnekort 
aan u voorstellen. We zijn trots op ze. 
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De “Gruwelijk enge juffen van de peuterspeelzaal” 
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