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Vacature onderwijsassistent 
De vacature voor onderwijsassistent is jammer genoeg nog niet vervuld. 
Daarom vindt u de vacatureomschrijving opnieuw in de bijlage. 
De periode waarover de vacature ingevuld moet worden is uitgebreid. Verder kunnen de uren in 
overleg worden ingedeeld. 
Zegt het voort! 
 
Inloopspreekuur jeugdgezondheidszorg 
Vrijdag 17 november van 8.15 uur -9.00 uur heeft Marlies Verplak (jeugdverpleegkundige GGD) 
inloopspreekuur in de IB-ruimte, boven. 
 
Er heerst luis in groep 5 
Bij de hercontrole van de groepen 3, 5 en 7 is er weer luis gevonden in groep 5. Alle ouders van groep 
5 zijn gevraagd om hun kind met een netenkam te controleren via de nat-kam methode welke staat 
beschreven in de luizenbrief. Dit is de enige manier om het luizenprobleem effectief aan te pakken. 
Over 2 weken zal groep 5 weer gecontroleerd worden. We hopen dat de groep bij deze controle 
hoofdluisvrij is.  
 
Talentendag 
Met groot enthousiasme en veel plezier hebben wij vandaag genoten van onze talentendag. 
Verschillende ouders en teamleden hebben met de kinderen hun talenten gedeeld. 
De thema’s van de workshops waren divers en de kinderen konden kiezen waar zij graag kennis mee 
wilden maken. 
Zo was er keuze uit filosoferen, gardedansen, koken, ijs maken, lampions maken, Ik-doos maken, 
zingen, techniek, herfstknutsel, drama, voetbal trainen, stenen en fossielen, honden trimmen, 
handletteren, timmeren, bootcamp, erfgoed, huidverzorging en fotografie. 
Hieronder ziet u een aantal foto’s! 
Bedankt ouders, het was geweldig  
 
Sparen voor boeken 
Bij Total tankstations kan er tot 30 november weer gespaard worden voor gratis boeken.  
Als u in de gelegenheid bent om voor ons te sparen, dan zijn wij daar heel blij mee en kunnen we onze 
bibliotheek aanvullen! 
Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
http://www.total.nl/promoties/kidsboekenplank.html 
 

Edukans Schoenmaatjes: van simpele schoenendoos tot onvergetelijk cadeau 

Dit najaar doet onze school mee met de actie Schoenmaatjes. Dit is een actie van Edukans, 
waarbij kinderen in Nederland een schoenendoos vullen met schoolspullen, toiletartikelen en 
speelgoed voor leeftijdsgenootjes in landen als Albanië, Moldavië, Ghana, Sri Lanka en Irak.   
 
Wilt u thuis samen met uw zoon of dochter een schoenendoos vullen met schoolmateriaal, 
toiletartikelen en speelgoed? U kunt ook één doos per gezin vullen.  
 

http://www.total.nl/promoties/kidsboekenplank.html


 

 

Hoe het werkt en wat er wel en niet in de doos mag, staat in de folder die de kinderen mee naar huis 
hebben genomen. Ook staat in de begeleidende brief meer info voor u. 
Wij zijn verder nog op zoek naar vrijwilligers die ons op donderdag 14 december willen helpen bij het 
controleren en verzendklaar maken van de dozen en bij het regelen van het transport naar het 
inleverpunt in Nieuwegein. 
Helpt u mee? Laten we samen de schouders zetten onder deze prachtige actie! 

 

 

 



 

 

 


