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Kinderboekenweek 2019  
Van 2 t/m 13 oktober is het kinderboekenweek. Dit jaar is het thema “Reis mee ”.  
Op donderdag 3 oktober wordt de kinderboekenweek op school geopend en woensdag 9 oktober 
houden we een echte boekenmarkt. Sjoerd Agterhof van boekhandel Jaspers zal die dag aan het 
eind van de ochtend en na schooltijd aanwezig zijn met een boekenkraam boordevol met leuke, 
spannende, mooie en interessante boeken voor kinderen. Sjoerd heeft aangeboden om van elk 
boek dat verkocht wordt onze school 10% van de opbrengst te geven. En daar mogen we dan 
weer boeken van kopen voor de schoolbibliotheek. Een prachtig aanbod!  
Zet u 9 oktober alvast in uw agenda?  

 

 
Uitnodigingen 
Het is tijdens de informatieavond ook al even ter sprake geweest: 
wanneer kinderen een partijtje hebben, nodigen zij af en toe vriendjes 
en vriendinnetjes uit. Soms gaat dit met een echte uitnodigingskaart. 
Wanneer deze onder schooltijd worden uitgedeeld kan dat pijnlijk zijn 
voor de kinderen die niet van de partij zijn. Daarom hanteren we op 
school de afspraak dat uitnodigingen buiten de schoolse sfeer worden 
gegeven (zie ook de schoolgids, pag. 29). We willen u vragen om deze 
afspraak te respecteren. 
 
 

 

Te laat 
het komt geregeld voor dat kinderen te laat komen. Dat is niet de 
bedoeling. Belangrijke lessen worden dan gemist (ook al zijn het 
maar 5 minuten) èn de klas wordt gestoord door de té late 
binnenkomst van een kind. Dus, wilt u ervoor zorgen dat uw kind 
uiterlijk 8.30 uur in de groep zit? Ook bij de kleuters. Om 8.30 uur 
gaan de deuren dicht en starten de lessen.   
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Barbie gezocht 
Ben je uitgespeeld met je barbiepoppen en wil je ze graag een 
tweede leven geven? 
Geef ze dan aan de kleuterjuffen! De kleuters spelen er nog graag 
mee. Spulletjes zoals Barbiestoelen en extra kleren zijn ook 
welkom. Alvast bedankt!  
 

 

Afval scheiden & gezondheid 
Sinds september vorig jaar spant onze school zich in 
om ons afval te scheiden. Dat lukt al heel aardig. We 
scheiden papier en plastic van het restafval.  
 
Drinkpakjes mogen bij het plastic afval. Maar … we 
merken dat onze container voor plastic afval iedere 
keer overvol is. Misschien is het een goed idee om 
uw kind in plaats van een pakje drinken gewoon een 
beker drinken mee te geven. Dat scheelt ons èn het 

milieu bergen afval. Bovendien heeft het als voordeel dat u er ook een gezonde drank in kunt 
stoppen zoals melk of water. En nu we het toch over ‘gezondheid’ hebben: wat leuk om te zien 
dat steeds meer ouders koekjes vervangen voor een stukje fruit of groente. Dat juichen wij van 
harte toe.  

 
Kalender  
26 september   Groep 4/5 naar de Heimanshof 
3 oktober   Opening kinderboekenweek 
4 oktober   Nieuwsflits nummer 3 
 


