
Op donderdag 13 oktober is er 
een boekenmarkt. Deze 
boekenmarkt is inmiddels een 
traditie bij ons op school. Elk jaar 
mogen kinderen boeken 
meenemen naar school om deze 
te verkopen (max. €2,- per boek) 
of te ruilen. Uw kind kan zich 
vanaf woensdag 5 oktober 
opgeven d.m.v. een flyer 
(inleveren bij groepsleerkracht of 
juf Cornellie).  

Om 15.00 uur start de 
boekenmarkt en kunt u met uw 
kind ‘nieuwe’ boeken 
aanschaffen. 

Wij zoeken voor de 
Kinderboekenweek 
voorleesoma’s en -opa’s. Wie van 
de oma’s en/of opa’s van uw kind 
heeft zin om op donderdag 13 
oktober om 09.30 uur voor te 
lezen aan kleine groepjes 
kleuters. Het voorlezen duurt 
ongeveer een kwartier. U kunt 
zich aanmelden bij de leerkracht 
van uw (klein)kind of bij juf Karin 
of juf Claudette. 

 
 
 
 

 

Deze week hebben partners in de 
wijk overleg gehad met de wijk-
agent over de verkeerssituatie 
rondom de school en het kinder-
dagverblijf . Er gaat gekeken wor-
den naar de effectiviteit van de ge-
nomen maatregel en het wijkhand-
havingsteam gaat meer controle-
ren. Het gaat erom dat de kinderen 
veilig over de stoep kunnen lopen 
en dat zij goed zicht hebben bij het 
oversteken.  

 
 
 

Volgende week is de laatste week 
van de actie van de Jumbo om pun-
ten te sparen voor school. Wij be-
danken u voor het meesparen. We 
hopen er volgende week nog meer 
punten bij te krijgen. We laten u 
weten wat het sparen de school 
uiteindelijk  
oplevert. 

 
 

 
Tot nu toe zijn er weinig meldingen 
over hoofdluis op school. Blijf als 
ouder alert en controleer uw kind 
elke twee weken. 
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 5 t/m 14 oktober: Kinder-

boekenweek. Thema: 

‘Voor altijd jong’. 

 12 oktober: Kinderbingo. 

 13 oktober: Boekenmarkt. 

 17 t/m 21 oktober: Herfst-

vakantie. 

 1 november om 8.45 uur: 

Masterclass “het Brein” 

voor de ouders. 

 21 en 22 november: Rap-

portbespreking en/of ou-

dergesprekken 

 28 oktober: Nieuwsbrief 3 
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