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Kinderboekenweek: lezen = reizen 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van 2 t/m 13 oktober is het kinderboekenweek. Dit jaar is het thema “Reis mee ”. Gisteren 
hebben wij de kinderboekenweek op een spetterende manier geopend.  Op 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?  
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De kinderen proberen tijdens de kinderboekenweek met elkaar een heel bijzonder leesrecord te 
vestigen: omdat het thema ‘reis mee’ is, stellen we elke gelezen bladzijde gelijk aan één 
kilometer. Elke dag inventariseren we hoeveel bladzijden de kinderen samen die dag hebben 
gelezen. De eerste dag waren dat al 883 ‘leeskilometers’ te vergelijken met een afstand van hier 
naar Praag. Wie weet waar we uitkomen aan het einde van de kinderboekenweek. De score wordt 
bijgehouden in de grote hal. 
 

 
Ingeloot voor EU-Schoolfruit- en groenteprogramma  
2019-2020 
Hoera, onze school is ingeloot voor het schoolfruitprogramma van de 
Europese Unie. Dat betekent dat we 20 weken lang elke week fruit/groente 
voor de kinderen krijgen geleverd. Wij vinden het belangrijk om gezonde 
voeding te stimuleren. Graag willen we de kinderen laten ervaren dat een 
stukje fruit of groente net zo lekker kan zijn als een koekje.  
In week 46 (12 t/m 16 november) starten de fruit- en groenteleveringen. 

Deze gaan door tot en met week 16 (15 t/m 19 april).  

 

 

Medezeggenschapsraad 
Vorige week hebben we als medezeggenschapsraad weer 
onze eerste vergadering gehad van het nieuwe schooljaar. 
Onder andere is daar uitgekomen dat we u na iedere 
vergadering zullen informeren over onderwerpen die 
besproken zijn. Zo spraken we over de communicatie met 
ouders: wat gaat goed en wat kan beter? Ook is het passend 
onderwijs aan de orde gekomen: hoe worden financiële 
middelen bij ons op school ingezet? Verder zijn social media, 
de inrichting van het schoolplein en de nieuwbouw 
onderwerpen die komend schooljaar op de agenda staan. 

Mocht u iets willen inbrengen voor de MR, dan is dat mogelijk via 
mrjvanstolberg@meerprimair.nl of door iemand van de MR persoonlijk te benaderen. De 
oudergeleding bestaat uit Patrick van der Laan (vader van Jim gr. 5), Laudy Hooiveld (moeder van 
Joey gr. 8 en Boy gr. 5) en Rienette van der Pol (moeder van Thijs gr. 5 en Irit gr. 3). De 
personeelsgeleding bestaat uit Etelka Combee, Maartje van Leuven en Cornélie Koper. 
 

 

Groepspresentatie nieuwe stijl 
Voorgaande jaren deed elke groep één keer per jaar een groepspresentatie. Dit jaar is gekozen 
voor een andere opzet. We willen het meer sámen doen. Daarom laten we twee groepen een 
gecombineerde groepspresentatie houden. Dit keer is het de beurt aan groep 1/2b en groep 8. De 
ouders/verzorgers van deze twee groepen zijn van harte welkom om dit evenement bij te wonen. 
Het begint om 8.35 en duurt tot ongeveer 9.00 uur. 
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Eerste inloopochtend 
Op maandag 14 oktober is de eerste inloopochtend van dit schooljaar. U bent al om 8.15 uur van 
harte welkom op school om te komen kijken in de groep van uw kind. De schriftjes liggen klaar om 
te worden bekeken. Vraag uw kind vooral eens om uitleg. Ze kunnen heel goed vertellen hoe alles 
werkt in de groep. Om 8.30 uur starten de lessen. 

 

GGD Flits: 
 Scheiding - En ze leefden nog lang en gelukkig…… 

Zo gaat dat in sprookjes, maar in het echte leven loopt 
dat niet altijd zo. Een op de zes kinderen krijgt te maken 
met een scheiding van zijn of haar ouders. Een scheiding 
is een ingrijpende gebeurtenis. Alles wat tot nu toe 
vertrouwd was, is dat plotseling niet meer. Kinderen 
kunnen zich in de steek gelaten, boos, bang en verdrietig 
voelen. Toch hoeft een scheiding niet dramatisch te zijn. 
Kinderen kunnen na verloop van tijd meestal vrij goed wennen aan de nieuwe situatie. Een 
informatieve website voor kinderen (en ouders) is www.villapinedo.nl. “De plek voor kinderen van 
gescheiden ouders”. 

Buddyapp Voor kinderen van 10-20 jaar 
Kinderen vanaf 10 jaar kunnen zich aanmelden via de website van villa pinedo voor de buddyapp, 
waar ze gekoppeld worden aan een getrainde jongere die ook gescheiden ouders heeft. 

Maakt u zich zorgen over uw kind ten aanzien van de scheiding? Het is altijd mogelijk een afspraak 
te maken met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts, verbonden aan onze school. Zij kunnen met 
u meedenken over passende begeleiding en hebben zicht op het aanbod voor gescheiden ouders 
en kinderen in de gemeente. Een afspraak maken kan via 023-7891777 op werkdagen van 8.30 – 
12.30 en 13.00 – 17.00 uur. 
 

 
Kalender  
7 oktober   Groepspresentatie van groep 8 en 1/2b  
9 oktober   Boekenmarkt vanaf 12.30 uur 
10 oktober   Schoolfotograaf 
11 oktober   Afsluiting kinderboekenweek 
14 oktober   1e inloopochtend (deur open om 8.15 uur) 
17 oktober   Nieuwsflits nummer 4 
18 oktober   Studiedag (alle kinderen vrij) 
 

 


