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Wij  werken  aan:  
1.  De  Kinderboekenweek:  Reis  mee!  
Op  1  oktober  is  de  opening  van  de  
Kinderboekenweek  met  de  scholen  en  de  
kinderopvang  samen.  Wat  een  prachtig  thema  
is  het  dit  jaar:  daar  gaan  we  allerlei  leuke  
dingen  mee  doen  in  de  school.  Aan  elkaar  
voorlezen,  samen  voertuigen  ontwerpen,  je  
fiets  of  step  versieren  en  tot  slot  een  ‘reis  door  
de  school’  voor  alle  ouders  op  11  oktober.  
Komt  u  dan  ook  in  alle  klassen  kijken  tussen  
tien  voor  half  9  en  tien  over  half  9?  
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de  schoolmail  ontvangt  u  van  de  eigen  
leerkracht  de  instructie  om  in  te  loggen.  Het  is  
voor  ons  goed  om  te  weten  hoe  het  werkt  
voor  uw  kind.  Dus  fijn  als  u  dat  ook  aan  de  
leerkracht  laat  weten!  
  
Wij  sparen  voor:  
  
  

2.  De  regel  van  de  maand    
Onze  schoolregels  hangen  met  foto’s  op  
boven  de  trap.    
1.  
2.  
3.  
4.  

In  de  school  lopen  we  rustig  
Problemen  lossen  we  op  met  praten  
Spelen  en  plezier  maken  doen  we  samen  
We  zorgen  ervoor  dat  de  school  netjes  
blijft  
5.   We  lopen  met  de  fiets  op  het  schoolplein  
6.   Van  andermans  spullen  blijf  je  af  
7.   Buitenspelen  doen  we  op  het  schoolplein  
Elke  maand  stellen  we  een  regel  centraal.  De  
kinderen  van  groep  7/  8  laten  in  alle  groepen  
een  toneelstukje  zien  om  die  regel  te  
verduidelijken.  Ook  handig  om  als  ouder  te  
weten  om  welke  regel  het  deze  maand  gaat:  
In  de  school  lopen  we  rustig!  
  
3.  Regels  in  de  klas  
  
In  de  eerste  weken  na  de  vakantie  is  in  alle  
groepen  vergaderd  over  hoe  we  samen  een  
goede  groep  zijn.  Heeft  u  gezien  dat  dit  ook  
zichtbaar  is  in  de  klassen?  De  afspraken  en  
regels  die  door  de  groepen  zelf  zijn  opgesteld  
hangen  zichtbaar  in  de  lokalen.  
4.  Slimleren.nl  
Deze  oefensite  zijn  wij  in  de  groep  5  tot  en  
met  8  aan  het  uitproberen.  De  kinderen  
kunnen  zelf  extra  oefenen  met  opdrachten  die  
passen  bij  wat  ze  nodig  hebben.  Via  Parro  of  
  

Plastic  doppen  sparen  voor  KIKA:  
Ieder  jaar  sparen  we  met  de  kinderen  voor  
een  goed  doel.  Dit  jaar  willen  we  plastic  
doppen  sparen  voor  KIKA.  
  
Wat  doet  Kika  
Jaarlijks  krijgen  ruim  550  kinderen  in  
Nederland  kanker.  Op  dit  moment  geneest  
75%  van  deze  kinderen.  Dat  moet  en  dat  kán  
beter.  Het  doel  van  Kika  is  om  dit  percentage  
te  verhogen  naar  95%.  KiKa  werft  fondsen  
voor  vernieuwend  onderzoek  en  andere  
activiteiten  op  het  gebied  van  kinderkanker,  
gericht  op  minder  pijn  tijdens  behandelingen,  
meer  genezing  en  een  hogere  kwaliteit  van  
leven  op  latere  leeftijd.  Daarnaast  richt  KiKa  
zich  op  het  geven  van  voorlichting  over  
kinderkanker.  
  
Welke  doppen  zijn  geschikt  om  te  sparen?  
Alle  doppen  gemaakt  van  Polypropyleen  (PP)  
en  Polyethyleen  (HDPE  of  PE-HD).  
De  PP  doppen  zijn  te  herkennen  aan  het  
recycle  logo  met  een  5  of  05  erin.  Deze  zitten  
onder  andere  als  deksel  op  potten  van  
levensmiddelen  zoals  pindakaas  of  pasta  
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De  HDPE  doppen  zijn  te  herkennen  aan  het  
recycle  logo  met  een  2  of  02  erin.  
Voorbeelden  hiervan  zijn  doppen  van  flessen  
frisdrank,  zuivelpakken  of  pakken  van  
vruchtensappen.  
Er  zijn  nog  meer  verpakkingen  waarin  deze  
logo’s  te  vinden  zijn.  Het  is  NIET  de  bedoeling  
om  deze  te  sparen.  Het  gaat  echt  alleen  om  
de  doppen.  
BELANGRIJK:  
•   Alle  doppen  moeten  schoon  zijn  
(om  schimmelen  te  voorkomen)  
•   De  doppen  mogen  geen  stukjes  
papier  of  zilverfolie  restjes  bevatten  
In  de  hal  staat  een  blauwe  emmer  met  een  
gleuf  waarin  de  doppen  gegooid  kunnen  
worden.  Alvast  heel  erg  bedankt!  
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Verlof  
Voor  het  aanvragen  van  verlof  is  een  formulier  
nodig.  Of  u  vervolgens  toestemming  krijgt,  
hangt  af  van  de  reden  van  het  verlof.  In  de  
bijlage  vindt  u  een  formulier  en  een  uitleg  
daarover.  
We  vragen  u  dringend  om  ook  voor  bezoek  
aan  een  arts,  psycholoog,  fysiotherapeut  of  
logopedist  rekening  te  houden  met  de  
schooltijden!  
Gebruik  van  ‘oortjes’  
In  de  midden-  en  bovenbouw  werken  de  
kinderen  geregeld  op  hun  Chromebook.  Deze  
Chromebooks  zijn  door  school  gekocht  en  
voor  alle  kinderen  schaffen  we  elk  jaar  ook  
een  set  ‘oortjes’  aan.  Als  de  oortjes  
kapotgaan,  vragen  wij  u  om  uw  kind  1  euro  
mee  te  geven  zodat  we  nieuwe  kunnen  
kopen.    

  
Herinnering:  privacy-voorkeur!  
Het  is  voor  u  en  ons  belangrijk  om  uw  
toestemming  te  hebben  voor  het  gebruiken  
van  gegevens  van  uw  kind.  Wij  gaan  hier  
zorgvuldig  mee  om  en  de  wet  vraagt  ons  om  
dat  goed  vast  te  leggen.  
Heeft  u  in  Parro  al  aangevinkt  waar  u  
toestemming  voor  geeft?  
Het  gaat  als  volgt:  
•  log  in  op  Parro;;    
•  ga  naar  het  vierde  tabblad  ‘Instellingen’;;    
•  tik  op  Profiel  en  scroll  naar  het  kopje  ‘Mijn  
kinderen’;;    
•  geef  per  kind  aan  wat  de  voorkeuren  zijn,  via  
de  stipjes  achter  het  kind.    
    
Wij  vragen  u  om  dit  zo  spoedig  mogelijk  te  
doen!  
  

  
Filevorming  op  de  Kiss  and  Ride…  
Brengt  u  uw  kind  met  de  auto  naar  school  en  
parkeert  u  op  de  Kiss  and  Ride?  Dan  vragen  
we  u  hier  zo  kort  mogelijk  te  staan  én  om  uw  
auto  zo  goed  mogelijk  opzij  te  zetten.  Het  is  
voor  anderen  heel  vervelend  als  ze  niet  
kunnen  passeren!    
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