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12-10

Start herfstvakantie t/m 16-10

11-10

Laatste dag Bruna actie

26-10

Luizencontrole

19-10

Leerlingenraad

22-10

Fietskeuring & gastlessen Zichtbaarheid

Naschoolse activiteiten
Deze week krijgen de kinderen die zich
hebben opgegeven voor de naschoolse
activiteiten de brief met de definitieve
deelname mee. De betaling gaat dit jaar een
beetje anders dan voorheen. De kinderen
nemen zelf het geld voor een strippenkaart
en/of een strippenkaart die nog in bezit is mee
naar school. Ze leveren deze in bij de
leerkracht. De leerkracht zorgt dat de
enveloppen bij de conciërge komen en na
afrekenen en aftekenen door de conciërge
krijgt de leerling de envelop via de leerkracht
retour. Deze informatie kunt u nalezen in de
brief die uw kind mee krijgt, in deze brief is
ook informatie opgenomen over de geldende
Corona maatregelen.
Jantje Beton actie
In totaal zijn er 376 loten verkocht via
machtiging. Daarmee zijn we in ieder geval
zeker van het mooie bedrag van €564.
De ‘Tikkie, jij bent ‘m’ actie loopt nog t/m 16
november. De opbrengst hiervan zal samen
met de opbrengst van de machtigingen in
december overgemaakt worden. Kinderen van

groep 5-8 jullie waren super verkopers! En Lise Lotte
bedankt voor de administratie!
Voorleesactie Duurzaamheid
Helaas heeft de Raad besloten dat
Burgemeester Oosterman i.v.m. de
verscherpte maatregelen toch vrijdag niet kan
komen voorlezen. Hij heeft nu eenmaal een
voorbeeldfunctie. Jammer, maar wie weet een
volgende keer.
Verkeersactie
Helaas heeft de gemeente voor de
verkeersactie op maandag 19 oktober
hetzelfde besloten. De gemeente zal wel het
gedeelte ‘Niet Parkeren’ markeren, maar van
de actie met de kinderen zien ze zo het nu lijkt
af. Dat is jammer, want we waren blij met dit
initiatief. Mogelijk op een ander moment en
dan alleen met de kinderen en een aantal
ouders.
Luizencontrole
Denkt u aan de luizencontrole maandag 26
oktober. Dus geen gel of vlechten in het
haar. Controleert u vooraf zelf ook nog een
paar keer?

Zandbak kleuters
We herinneren u nog even aan het zand in de
kleuterzandbak. Dat mag dus allemaal weg!
Taalmethode STAAL
Mogelijk heeft uw kind er al iets over verteld: we
zijn gestart met de nieuwe methode voor Taal en
Spelling genaamd STAAL. Het is fijn om naast
het Chromebook ook met papieren Bronnenboeken en werkboeken aan de slag te gaan.
Zodra er weer een inloop mogelijk is, kunt u de
methode bekijken.
Fietskeuring en gastlessen Zichtbaarheid
Nu het weer wat donkerder wordt, is het
belangrijk dat we zichtbaar zijn in het verkeer.
Op donderdagmiddag 22 oktober komen 2
medewerkers van Veilig Verkeer Nederland
(VVN) in alle groepen een gastles geven over
zichtbaarheid en is er ook een fietskeuring.
De gastlessen zijn in de groepen 1 t/m 8. De
fietskeuring is voor groep 3 t/m 8. Dus
donderdagmiddag na de herfstvakantie de
fiets mee naar school!
Ouderbijdrage
Maandag 26 oktober wordt de 2e automatische
vrijwillige ouderbijdrage. Per kalenderjaar is dat
€20 per kind. Dit wordt in 2 termijnen geint.
Oktober en maart. Ouders die niet via de
automatische incasso betalen krijgen een nota.
Ouders die al betaald hebben of in één keer
betalen krijgen geen bericht.

Met vriendelijke groet,
Anja Oosterhoff

