
 

  

 
02 oktober 18 
 
 

Because we carry 
 

 
 
Wat een mooie opbrengst van de actie die we vorige 
week zijn opgestart! We zijn behoorlijk onder de indruk 
van alle tasjes met speelgoed die we hebben verzameld! 
Volgende week brengen we ze naar Because we carry 
en de week daarna worden ze naar Lesbos gebracht. 
 

Kinderboekenweek 
 
Thema vriendschap: kom erbij! 
Op woensdag 3 oktober start de Kinderboekenweek. 
De opening vindt plaats om 09.00 op het plein aan de 
Arntzeniusweg. Kinderen mogen zelf een boek of een 
strip meenemen voor de opening. Verder is er die dag 
een boekenmarkt om 12.15 in de speelzaal. De 
Linnaeusboekhandel verkoopt een heleboel mooie 
nieuwe kinderboeken, die aansluiten bij het thema. Wees 
welkom met uw kind(eren)! 
In de week zullen verschillende activiteiten plaats vinden 
binnen de school en zal het thema “vriendschap: kom 
erbij” verder worden uitgewerkt. Tevens worden er in de 
klas boeken geruild. De leerkracht van uw kind zal 
aangeven wanneer de 2e-hands boekenruil is en uw kind 
een gebruikt boek mag meenemen om te ruilen met een 
klasgenoot. 
Op vrijdag 12 oktober is er een feestelijke afsluiting van 
de Kinderboekenweek.  
 
 

Kennismakingsgesprekken 
Komende week zijn de kennismakingsgesprekken voor 
alle groepen behalve de groepen 1/ 2. Deze groepen 
doen nu niet mee aan de gesprekken en hebben een 
gesprek in november. 
 
 

 
 

Afscheid nemen en ophalen 
Na de zomer zijn we gestart met de basisbouw en is 
groep 3 verhuisd naar de eerste verdieping van het 
hoofdgebouw. De afspraak met de ouders van groep 3 is 
dat zij tot aan de schoolreis mee naar boven mogen met 
hun kind. Deze uitzondering is alleen voor de groepen 3. 
Voor de andere ouders van de bovenbouw blijft de 
afgesproken regel van kracht dat het afscheid nemen 
buiten is. 
 
 

Wat doet de WSV met de 
ouderbijdrage? 
Op de ouderavond heeft u van ons weer de brief voor de 
vrijwillige ouderbijdrage gehad. Voor ons is uw bijdrage 
erg fijn om extra activiteiten te ondernemen die we niet 
uit de rijksbijdrage kunnen bekostigen. Op dit moment 
betalen we een deel van de lessen van beeldende 
vorming, bewegingsonderwijs, muziek en de vervanging 
van de gymdocent tijdens de schoolreizen van dit geld. 
Ook besteden we het geld aan extra onderwijsmiddelen 
en activiteiten voor de leerlingen.  
Mocht het voor u ingewikkeld zijn om deze bijdrage te 
betalen dan kunt u altijd contact met ons opnemen. 
Mocht u de bijdrage in termijnen willen betalen dan zijn 
dit de data waarop het bedrag zal worden afgeschreven: 
voor 5 termijnen op  1/12/18   1/2/19   1/3/19   1/4/19  

   1/5/19 
voor 4 termijnen op  1/12/18   1/2/19   1/3/19   1/4/19 
voor 3 termijnen op  1/12/18   1/2/19   1/3/19 
voor 2 termijnen op  1/12/18   1/2/19 
voor 1 termijn op      1/12/18 
 

Belangrijke data 
3 oktober  Start Kinderboekenweek:  

Thema Vriendschap 
8 oktober  Schoolreis groep 3B 
9 oktober  Schoolreis groep 3A 
10/11 oktober Schoolreis groep 4B 
11/12 oktober Schoolreis groep 4A 
15-17 oktober Schoolreis groep 6B 
17-19 oktober Schoolreis groep 6A 
19 oktober  Basisbouw vrij 
22-26 oktober Herfstvakantie 
 

Kinderwagen gevonden 
Sinds 3 weken staat bij Frank een kinderwagen die langs 
de straat stond. Kent u iemand die hem mist laat het ons 
weten! 
 


