
 
Agenda:   
12-16 oktober Herfstvakantie 
19 oktober Studiedag 
9-13 november 10-minutengesprek gr 1 t/m 8 op verzoek 
4 december Sinterklaasviering (tot 12 uur) 
7-10 december Adviesgesprekken groep 8 
16 december Kerstdiner 
17 december Kerstmusical 

 
Geachte ouders en verzorgers, 
 
Afscheid 
De komende periode zullen één van de interne begeleiders en ikzelf het werk op onze 
school beëindigen in verband met de naderende pensioenleeftijd. 
Als eerste zal juf Christine eind november afscheid van ons nemen. Zij is de laatste 5 jaar 
aan de school verbonden als intern begeleider. 
Verder ga ikzelf per 1 januari 2021 stoppen met mijn werkzaamheden. Na ruim 43 jaar 
onafgebroken te hebben gewerkt in het onderwijs, lijkt het me ontzettend fijn om me te 
gaan richten op andere zaken. Met heel veel plezier heb ik ruim 30 jaar op de 
Augustinusschool gewerkt, eerst als leerkracht, later als intern begeleider en de laatste 7 
jaar als directeur van deze school. Het bestuur van de AT-scholen zal spoedig laten weten 
wie mijn opvolger wordt. Ook de MR-geleding zal hierbij betrokken worden. 
 
Louise van der Burg 
 
 
Uitbreiding van de schoolbieb 
Tijdens de Kinderboekenweek besteden alle groepen extra veel 
aandacht aan het lezen en het voorlezen. Om het lezen 
aantrekkelijk te houden kopen we regelmatig nieuwe boeken. We 
hebben ook nu onze boekencollectie weer aangevuld met nieuwe 
leesboeken. Vanaf deze week zijn de nieuwe boeken te leen in onze 
schoolbibliotheek. We wensen alle kinderen veel leesplezier met de 
boeken. Hieronder kunt u een deel van de aangeschafte boeken 

zien. 
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English Presentations (verslagje van Miss 
Katie, native speaker) 
On Tuesday the 6th October the pupils had 
their English Presentation. This was an 
opportunity for all groups to show what they 
have been learning about in their English 
lessons for the last half term. The morning 
started with Group 1-2 a, b and c singing some 
lovely English songs about colours, body parts 
and emotions. 
This was then 

followed by Group 6 doing a presentation about ‘Saving and 
Wasting water’ and Group 7a sorting out some cards into 
‘Renewable and Non-Renewable Energy’. Later, Groups 3 
and 4 did presentations about their 'Favourite Food 'and 
'Washing their body'. The morning concluded with Group 5 
doing a presentation about 'Recycling Rubbish', Group 7b 
sharing what they had learnt about 'Renewable and Non- 
Renewable Energy' and lastly Group 8 creating a PowerPoint 
about, 'Food that is good for the brain, How to save the 
Environment and Democracy / Dictatorship'. All the pupils 
did a great job with their presentations, well done!  
 

 

 

 

Gymkleding 

Alle groepen hebben twee keer per week gymnastiekles. 
Meester Danny is onze vakdocent gymnastiek. Hij verzorgt 
de lessen voor de groepen 3 t/m 8. Het valt hem de laatste 
tijd op dat veel kinderen hun gymkleding vergeten. Tijdens 
de gymlessen is het dragen van sportkleding en 
gymschoenen verplicht. 
 

 

 

 

Schoolfruit 

Dit schooljaar gaat de school weer meedoen met schoolfruit. In de 
periode van november 2020 t/m april 2021 krijgen alle kinderen 3 dagen 
per week fruit aangeboden. Een groepje enthousiaste ouders helpt met 
het voorsnijden en verdelen van het fruit. Kunt u ook regelmatig helpen? 
Dan graag aanmelden bij info@augustinusschool.nl] 
. 



Gezonde voeding draagt bij aan een goede ontwikkeling van kinderen. Daarom willen wij 
gezond eten en drinken toegankelijk maken op school. Uw hulp is daarbij onmisbaar! Dit 
betekent onder andere dat wij vragen: 

• een gezonde pauzehap mee te geven. Gezonde pauzehappen vinden wij 

bijvoorbeeld fruit, groente, ongezouten noten of een volkoren boterham. 

• water, thee of halfvolle melk mee te geven. Frisdranken en vruchtensappen 

bevatten veel suiker. 

• gezond eten mee te geven voor het overblijven. Naast boterhammen passen 

groente en fruit ook bij de lunch. 

• traktaties klein en niet te calorierijk te maken. Niet-eetbare traktaties vinden we een 

goed alternatief. 

Kom gratis sporten bij de buurtsportcoaches Hilversum 

• Tijdstip en leeftijd: 15.30 - 16.15 uur: 4 t/m 7 jaar  
• 16.15 - 17.00 uur: 8 t/m 12 jaar  
• Locatie: Gymzaal Augustinushof, Augustinushof 59  
• Aanmelden: 06-41412936 of mail f.vantongeren@binkkinderopvang.nl 

 

In de flyer lees je over de sportactiviteiten tijdens de herfstvakantie. Zie bijlage. 
 

 
 

Fijne herfstvakantie! 
 
 


