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Belangrijke data 
 

datum activiteit groep 

Di 4/10 Info-avond Voortgezet Onderwijs 19:00 uur 8 plus belangstellenden 6-7 

Wo 5/10 Start Kinderboekenweek: “Voor altijd Jong” Alle groepen 

6 – 13 -10 Opa’s en Oma’s lezen voor in de klas  Alle groepen 

Vr 7/10 Boekenmarkt Kinderboekenweek  12:00 Gr 1-4       15:15 Gr 5-8 

Ma 10/10 Inloopochtend Groep 1/2 en 3 

Ma 10 en di 11/10 Ouder/Kindgesprekken groep 8  Groep 8 

Di 11/10 Vergadering Oudervereniging  

Do 13-10 Afsluiting Kinderboekenweek - Spelletjesochtend Alle groepen 

17/21-10 Herfstvakantie Alle groepen 

 
 
 
 

De Kinderboekenweek komt er weer aan!  
 
Thema:      “Opa en Oma, voor altijd jong!” 
 

Voorlees-opa’s en -oma’s gezocht! 
We nodigen alle opa’s en oma’s van de kinderen uit om een keer 
in de groep van hun kleinkind te komen voorlezen. Dit kan van 
donderdag 6 t/m donderdag 13 oktober van 10.00 uur tot 10.15 
uur.  
 
Naast de klassendeuren hangen intekenlijsten. Wanneer opa of 
oma dit leuk vindt, kunnen de kinderen of ouders dit op deze lijst 
invullen. 
 

 
7 oktober boekenmarkt! 
Schrijf het in uw agenda! Vrijdag 7 oktober komt boekhandel Blankenvoort bij ons op school. Zij zullen allemaal 
nieuwe, mooie, leuke, spannende, interessante boeken te koop aanbieden.  
 
Er zijn twee verkoopmomenten:  12.00 uur en 15.15 uur  
 
10 procent van de opbrengst is voor de school en daarvan kunnen we weer nieuwe boeken aanschaffen voor 
onze schoolbibliotheek! Ook zal er een kraam zijn met de nieuwste boeken van Geronimo Stilton! Voor veel 
kinderen een favoriete serie waarbij ‘de wakkere muis’ in de hoofdrol staat. Het zou zomaar kunnen dat de 
wakkere muis ook nog even langskomt! 
 

13 oktober spelletjesochtend met opa en oma! 
Donderdag 13 oktober van 09.00 uur tot 10.00 uur sluiten we de Kinderboekenweek af met oudhollandse 
spelletjes in de klas. We zouden het erg leuk vinden als de opa’s en oma’s met ons mee komen spelen in de klas 
van hun kleinkind. Ook hiervoor hangt een intekenlijst naast de klassendeur. 
 
Het belooft een gezellige Kinderboekenweek te worden! We hopen dat we deze dagen veel opa’s en oma’s 
zullen ontmoeten en dat u allemaal onze boekenmarkt komt bezoeken.  
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Mobiele telefoons en social media   
Het is toegestaan om uw kind een mobiele telefoon mee naar school te geven uit oogpunt van veiligheid. Uw 
kind kan dan bijvoorbeeld even kort voor schooltijd melden dat het veilig is aangekomen. Overdag tussen 8:45 
en 15:15 uur, dus ook tijdens de pauzes en het overblijven op de Tussen Schoolse Opvang (TSO), moet de telefoon 
volledig zijn uitgeschakeld (dus niet op standby of of still).  
 
Wanneer er overdag iets aan de hand is dan gebruiken we de vaste lijn van de school: 020 – 641 9271. Kinderen 
die ervoor kiezen om de telefoon toch overdag in te schakelen, moeten hun telefoon aan de directeur in bewaring 
geven. Na één week kunnen ze dan de telefoon, samen met een van de ouders, weer ophalen bij de directeur.   
 
Wij adviseren u als ouder om regelmatig het berichtenverkeer en de contacten op de telefoon van uw kind te 
controleren. Op die manier kunnen we gezamenlijk voorkomen dat er ongewenste of pesterige berichten worden 
rondgestuurd. We willen kinderen leren om een goed en gezond gebruik te maken van de beschikbare social 
media.   

 

Informatieavond Voortgezet Onderwijs 
Op dinsdag 4 oktober geeft juf Niesje, onze intern begeleider, informatie over het Voortgezet Onderwijs en de 
procedures. De avond is vooral bedoeld voor ouders van groep 8. Ouders van kinderen uit de groepen 6 en 7 die 
al wat meer willen weten over het V.O. zijn ook van harte welkom. Aanvang 19:00 uur.  
 
 
 
Vriendelijke groet,  
 
Frank Roël, directeur 
 


