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Nieuwsbrief oktober 2021 
 

WELKOM TERUG! 

Hoera! Sinds maandag 27 september mogen we u weer verwelkomen in onze school.  Na lange 

tijd is het weer mogelijk om de leerlingen naar de klas te brengen. Wat zijn we blij dat alles 

weer als vanouds is. Welkom terug      ! 

 

KINDERBOEKENWEEK ‘WORDEN WAT JE WIL!’ 

Op woensdag 6 oktober start de Kinder-

boekenweek met het thema ‘Worden wat je wil’. 

We hebben de Kinderboekenweek gezellig 

geopend en alle kinderen (en leerkrachten) 

mochten deze dag een beroep uitkiezen en zich 

zoals dit beroep verkleden. Superleuk! 

 

Vanavond is de Boekenpyjamaparty op school van 

18.30 – 19.30 uur voor de leerlingen van groep 1 

t/m 7. De leerlingen mogen in pyjama naar school 

komen en worden in de klas door de leerkracht 

voorgelezen. Vergeet niet een lekker kussen of je 

lievelingsknuffel mee te nemen! 

 

In de school wordt vanavond een ook een boekenmarkt verzorgd door boekhandel Quist. Een 

deel van de opbrengst gaat naar de school, zodat wij onze bibliotheek weer met leuke nieuwe 

boeken kunnen aanvullen. Komt u dus ook gezellig even kijken?  

 

SCHOOLFOTOGRAAF DONDERDAG 21 OKTOBER 

Op donderdag 21 oktober komt de schoolfotograaf bij ons langs! Er worden pasfoto’s en 

groepsfoto’s gemaakt. De broertjes en zusjes die op school zitten, worden deze dag om 13.30 

uur ook gefotografeerd. Na schooltijd biedt de fotograaf ook nog gelegenheid om 

broer/zusfoto’s te maken van de kinderen die nog niet (of niet meer) bij ons op school zitten. 

Oefen dus nog even die mooie glimlach voor de spiegel      . 

 

MUSICAL GROEP 5-6-7A 

Joepie! Groep 5-6-7A mag als eerste groep van dit schooljaar een 

musical opvoeren in de school. Via de leerkracht ontvangt u meer 

informatie. Nu de 1,5 meter regel is opgeheven en we de ouders 

weer mogen verwelkomen in de school, kan er eindelijk weer voor 

een echt publiek opgetreden worden. Veel succes en plezier met 

alle voorbereidingen groep 5-6-7A!  



 
 

2 

 

HALLOWEEN SPEURTOCHT 

Op vrijdag 22 oktober organiseren we een 

Halloween-activiteit met de school. Meer 

informatie volgt later via Social Schools.  

 

Alle leerlingen mogen deze dag verkleed 

(Halloween-style) naar school komen als ze dat 

leuk vinden      . Zo maken we er samen nog een 

gezellige dag van voordat dan echt de 

herfstvakantie begint! 

 

 

EU-SCHOOLFRUIT 2021-2022 

Yes! Ook dit jaar is onze school geselecteerd voor het Europees 

schoolfruit- en groenteprogramma. Dit betekent dat we maar 

liefst 20 weken lang 3 keer per week gratis groente en fruit op 

school geleverd krijgen van een lokale leverancier. Dat is toch 

super! 

 

In de week van 15 november start het programma. U hoort tegen 

die tijd nog van ons op welke dagen we precies het groente / fruit 

aan gaan bieden en u uw kind(eren) dan geen fruithap mee hoeft 

te geven. 

 

 

CERTIFICAAT GEZONDE SCHOOL 

We blijven nog even in de ‘gezonde sfeer’, want onze school heeft 

namelijk opnieuw het officiële vignet Gezonde School thema 

Bewegen en Sport behaald. Hoera! Met het vignet Gezonde School 

laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die 

zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn natuurlijk hartstikke 

trots op dit behaalde resultaat! 

 

Samen zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige 

schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de 

persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen.  

 

Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere 

schoolprestaties en minder schooluitval. 

 

De Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer 

weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl. 

www.gezondeschool.nl
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STUDIEDAG DINSDAG 23 NOVEMBER  

Niet vergeten! 

 

Op dinsdag 23 november is het studiedag en zijn al onze 

leerlingen vrij.  

 

Geniet lekker van dit extra vrije dagje allemaal! 

 

 

 

 

OUDERBIJDRAGE 2021 - 2022 

Op 1 oktober 2021 heeft u via Social Schools een brief ontvangen over de vrijwillige 

ouderbijdrage voor dit schooljaar. In de brief leest u precies hoe u de vrijwillige bijdrage over 

kunt maken. U kunt ook gebruik maken van de betalingslinkjes die in het berichtje staan. 

Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage! 

 

STICHTING LEERGELD 

Per 1 augustus 2021 is er een nieuwe wet van kracht. Leerlingen, waarvan de ouders de 

vrijwillige geldelijke bijdrage niet hebben betaald, mogen niet worden buitengesloten van 

activiteiten die door school georganiseerd worden. Op onze school hebben we nog nooit 

iemand uitgesloten van deelname. Er wordt altijd creatief gekeken worden hoe al onze 

kinderen kunnen deelnemen aan de activiteiteten die buiten het vaste onderwijsprogramma 

vallen. De wetswijziging heeft wel als gevolg dat Stichting Leergeld de zorg en financiële 

verantwoordelijk overdraagt aan de scholen. U kunt bij Stichting Leergeld dus geen aanvragen 

doen voor schoolse activiteiten.  

 

 

BERICHT VAN PROJECT STARZ 

Wil jij leren zingen samen met andere kinderen? Vind je het 

leuk om liedjes te zingen van Kinderen voor Kinderen, 

musicals of Disney? Wil je graag optreden op een podium? 

Dan is Project StarZ op zoek naar jou! Project Starz is bedoeld 

voor kinderen tussen de 6-9 jaar en 10-13 jaar die het leuk 

vinden om te leren zingen en dit graag doen samen met een 

groep kinderen. Vanaf 14 oktober starten de zanglessen. Zie 

flyer in de bijlage en kijk ook eens op hun Facebookpagina 

voor meer informatie!  

 

 

 

 

https://fb.watch/8qJ_aUcscV/
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Bericht van Stichting ZON 
 

 

Samen spelen op het plein is fijn, 

 

Maar er is niets zo leuk om weer echt samen op school te zijn!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn zo blij dat met de huidige maatregelen het klassenbezoek weer mag gaan 

plaatsvinden!! 

 

We kunnen niet wachten om dit samen met de leerkrachten van De Rode Schouw vorm te 

gaan geven! 
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Bericht van Mamaloe 

 
Kinderopvang: 

• Je kunt het al een beetje zien buiten. De regendruppels zie je vaker en het wordt weer 
wat kouder, de herfst is begonnen en vanaf half oktober hebben de juffen ook allerlei 
leuke boeken, versjes en liedjes voor het thema HERFST centraal staan. Mocht je nu 
toevallig buiten een mooie wandeling maken of in het bos en je komt iets moois tegen 
uit de natuur, dan mag je dat altijd meenemen natuurlijk. Dat kunnen we met elkaar 
eens bekijken. 

• In de maand oktober vullen de mentoren van hun kinderen de Pravoo kind observaties 
in. In  november zal weer de mogelijkheid bestaan om in een 10 minuten gesprek met 
de mentor de bevindingen te bespreken. Hierover later meer informatie via konnect.  

• Mocht u thuis nog oude of te kleine broeken hebben dan zijn wij hier erg blij als 
reservekleding.  
 

Buitenschoolse opvang: 

• Week 43 is het herfstvakantie. De juffen hebben weer 
een spannend programma bedacht met als thema:  
 
KRUIPERS, SLUIPERS EN ANDERE GLUIPERS 
 
De activiteiten die hierbij horen zijn via de app te zien 
voor al onze ouders die gebruik maken van de 
vakantieopvang.  
 

• Heeft u nog opvang nodig in de herfstvakantie? Graag 
dit z.s.m. aanvragen via de app.  

 

 


