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Zinvolle verkeersweek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ma 24 t/m vr 28 oktober: Verkeersweek 

ma 31 oktober:   Groepen 3 en 4 Voorstelling Huis op hol (Speeldoos) 

do 3 november:   Doemiddag 

vr 4 november:   Schaatsdag groepen 5 

di 8 november:   Groepen 8 Afvalproject 

wo 9 november:  Aflevering kinderpostzegels 

do 10 november:  Doemiddag 

do 10 november:  19.00-21.00 uur: Sint-versieravond 

di 15 november:  Groepen 5 Project Plaatselijke figuren 

di 15 en wo 16 november: Oudergesprekken groepen 1 t/m 4 

wo 16 november:  Groep 6 Project Plaatselijke figuren 

ma 21 november:  Kleuters ’s middags vrij 

 

 
 

Volgende week gaan 

we verder met het thema: Doorbijten 

Inhoud: Over ergens voor gaan, je doel 

nastreven en volhouden. Over wat je ertoe 

brengt om tegenstand te overwinnen. 

Bijbelverhalen:  

Groepen 1 t/m 4: Zo houdt Jakob het vol (Genesis 28, 10-22); Zeven jaar werken voor 

Rachel (Genesis 29, 1-30).  

Groepen 5 en 6: Jakob wil trouwen (Genesis 29-31).  

Groepen 7 en 8: Vriendelijk blijven (Genesis 29-31).  

 

 

 
 

De verkeersweek is bijna weer ten einde. We hopen dat de 

kinderen weer heel wat hebben opgestoken van de 

Streetwise-activiteiten afgelopen dinsdag. 
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Vrijdag 4 november gaan de groepen 5 
schaatsen. Om 8.30 uur vertrekt de bus, dus 
iedereen graag om 8.20 uur op school! 
Als uw kind eigen schaatsen heeft (of van 
iemand kan lenen) deze graag meegeven aan 
uw kind, want we hebben niet zo heel veel 
leenschaatsen. 
Als kinderen schaatsen lenen dan stevige, 
(half) hoge schoenen aan. 
Alle kinderen moeten tijdens het schaatsen 

verplicht een muts en handschoenen aan! 

      27 oktober 2016 

               nr. 10 



Actie Schoenmaatjes 

Bijlagen 

Tevredenheidspeiling 

Versieravond Sint 

 

En we hopen ook dat de lichtbrigade uiteindelijk zal 

opleveren dat de fietsen van de groepen 5 t/m 8 

weer bestand zijn tegen de donkere winterperiode. 

Bij dat laatste kreeg ieder kind na de controle een 

checkkaart mee, waarop u kunt zien welke punten er 

niet in orde zijn aan de fiets van uw kind. Wij raden u dus sterk aan om hierin 

uw verantwoordelijkheid te nemen en ervoor te zorgen dat uw kind veilig over 

straat kan gaan. Wanneer u daarbij de hulp van een fietsenmaker nodig heeft, 

dan kan wellicht de kortingsbon in de bijlage een beetje helpen. Het is van 

Bike Totaal, de fietsenmaker aan de Zandvoortweg die ons gisteren op school bij de controle heeft bijgestaan.   

Morgen doen we nog een ochtend Actie Stoeprand en krijgen de groepen 8 de dode hoekles. 

 

 

We noemden het voor de herfstvakantie 

al in de nieuwsbrief: 

Dit jaar doen we weer mee aan de actie Schoenmaatjes. Ik begreep dat in 

meerdere gezinnen de schoenendoos thuis al klaar staat. Morgen ontvangen 

de kinderen de folder met alle informatie. Lees deze a.u.b. heel goed door! 

 

Het is de bedoeling dat de kinderen uiterlijk maandag 21 

november de doos weer mee naar school nemen, want kort 

daarna brengt de ouderraad de voorraad schoenendozen naar 

het inzamelpunt in Amersfoort. 

Laten we afspreken dat we vanaf maandag 14 november de 

dozen op school gaan inzamelen. Dan hebben we tussen 14 en 

21 november een week om de stapel(s) op school groter te zien 

worden. 

 

Over twee weken is het weer zover: de landelijke intocht van Sint Nicolaas op 

zaterdag 12 november! 

Dit betekent dat we vlak daarvoor de school in sintstemming willen gaan brengen. Zoals 

gewoonlijk doen we dat op een avond en bent u als ouders uitgenodigd om daarbij te komen 

helpen. Dus noteer het in uw agenda: donderdag 10 november a.s. van 19.00 tot 21.00 uur. Bij 

voorbaat dank voor uw medewerking! 

 

 

 

Zo eens in de drie jaar peilen we op de 10 scholen van onze stichting de mening van zowel de medewerkers, de 

ouders en de leerlingen in de bovenbouw. Voorheen deden we dat met de vragenlijsten van 

KMPO. Vanaf nu biedt Parnassys ook de mogelijkheid om dit te doen. We hebben 

afgesproken dat we dit in november afnemen bij de medewerkers en leerlingen en dat in 

december de ouders aan de beurt zijn. 

Over hoe de peiling onder de ouders in zijn werk gaat, informeren we u over een paar 

weken. Nu zijn eerst alle kinderen van groep 5 t/m 8 aan de beurt. Van hun leerkracht krijgen ze een uitleg hoe het 

werkt. Ze krijgen een inlogcode en ieder kind gaat vervolgens aan de gang om aan de hand van de vragenlijst hun 

eigen mening op de computer in te vullen. 

 

 

In de bijlagen vindt u: 

- een flyer over de Kerk op Schootdienst welke a.s. zondag weer wordt gehouden 

- een flyer over de Dankdag die volgende week woensdag wordt gehouden 

- een kortingsbon voor een reparatie bij de fietsenmaker 

 

Met vriendelijke groet en alvast een mooi weekend toegewenst, 
Jacques van der Vlies 


