
Kinderboekenweek 

We hebben vandaag de kinderboekenweek op een ‘lekkere’ manier afgesloten. Er waren over-

heerlijke hapjes meegebracht dus er was genoeg te smikkelen en te smullen. We willen alle ou-

ders bedanken voor hun inzet om er een leuke ochtend van te maken. 
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Kindertoneel 

Groep 8 bereidt zich voor op hun allerlaatste kindertoneel. Ze gaan terug in de tijd, laten nog een keer al hun 

talenten zien en horen en starten eigenlijk hier al hun afscheidstournee.  

Dit wilt u niet missen!  Woensdag 16 oktober vanaf 12.00 uur. 
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MR—herhaalde oproep 

Eén van de ouders gaat de medezeggenschapsraad verlaten. We zijn daarom op zoek naar een enthousiaste ou-
der die mee wil praten over school op beleidsniveau. Bent u geïnteresseerd, laat dit dan weten aan Agnes Hoving 

via hovinghilbrands@gmail.com. Ook kan zij informatie geven over het werk van de MR. 

Orkest in de klas 
De leerlingen van groep 6 gaan op vrijdag 11 en 18 oktober kennis maken met 
de instrumenten voor Orkest in de klas. Op vrijdag 18 oktober kunnen ze hun 
keuzebriefje inleveren. Tevens is er op 18 oktober het openingsconcert en 
speeddaten met instrumenten om 18.30 uur in MFC de Brink. 
Na de herfstvakantie wordt er gestart met Orkest in de klas. Het orkest wordt 
gezamenlijk gevormd door de leerlingen van groep 6 van de Akker en de Fon-
tein. De lessen vinden plaats op donderdagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur.  

Herfstvakantie  

Van maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober is het herfstvakantie. We wensen iedereen alvast een 

fijne vakantie!  

Bekijk ook onze website en schoolapp! 

 

Oud papier 

In verband met de wet op de privacy mogen we in de nieuwsbrief niet meer de namen vermel-
den van de ouders die oud papier moeten ophalen. We zullen in de mail waarin de link van de 

nieuwsbrief staat de namen vermelden. 

Bijlagen: 

 Informatie logopedie 



Jettchen Medema 

 

Graag wil ik mij even voorstellen.  

Mijn naam is Jettchen Medema en ik ben logopedist in mijn eigen praktijk Spreekcomfort. 

Daarnaast werk ik als logopedist bij Cosis. Communicatie is belangrijk in deze maatschappij.  

Spreekcomfort is een kleinschalige logopediepraktijk waar ik alle logopedische problemen be-

handel zoals stotteren, ademhaling, taal, uitspraak, slikproblemen en stem voor kinderen, jon-

geren, volwassenen en ouderen. Mijn specialisatie is stotteren.  

Daarnaast geef ik ook informatie en workshops over baby- en kindergebaren. Kleine kinderen 

willen graag van alles aan jou vertellen. Praten lukt nog niet, hoe kunnen ze er dan voor zor-

gen dat je hen begrijpt? Door middel van gebarentaal. 

Mijn praktijk zit in Gasselternijveen, Emmen en nu ook in Sleen.  

U kunt de praktijk bereiken via het algemene telefoonnummer 06-15288550 of email            

info@spreekcomfort.nl  of via de website www.spreekcomfort.nl 
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