
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

INFO  nr. 3       donderdag 11 oktober  2018 

************************************************************************************************
 

Belangrijke data 

Vr 12 okt:  Afsluiting Kinderboekenweek 

Ma 22 okt t/m vr 26 okt:  Herfstvakantie 

Ma 29 okt:  Studiedag voor de groepen 1-2-3-4;   

                    de leerlingen van deze groepen zijn   

                    vrij 

Wo 31 okt:  Hoofdluiscontrole  

Wo 7 nov:  Nationaal Schoolontbijt 

 

 

 

Verjaardagen  

14 okt:  Flip Reinke 

3 nov:  Emma Vernooij 

 

 

Afscheid Tineke 

Helaas moeten we binnenkort afscheid nemen 

van Tineke.  

Vanaf januari 2018 heeft ze bij ons gewerkt aan 

haar re-integratie in het onderwijs. Deze            

re-integratie is zo goed verlopen, dat ze na de 

herfstvakantie gaat werken in een groep 6 op 

basisschool De Stek in Houten. 

Maandag 15 oktober en dinsdag 16 oktober 

gaat Tineke alvast twee dagen meedraaien op 

haar nieuwe school. 

Woensdag 17 oktober is het haar laatste 

werkdag bij ons in groep 3.  

 

 Samen met de kinderen en het team zullen we 

op woensdagochtend afscheid nemen van 

Tineke. 

Ouders die Tineke gedag willen zeggen zijn 

welkom om 12.30 uur. 

We wensen Tineke heel veel succes op haar 

nieuwe school. Wij, en ook zeker de leerlingen 

van groep 3, zullen haar missen! 

  

 

Tevredenheidsmeting 

In de maand november  wordt bij alle scholen 

van Fectio een Tevredenheidsonderzoek 

afgenomen. Ook wij doen hier aan mee. 

Het onderzoek wordt afgenomen onder alle 

ouders, de leerlingen van groep 6-7-8 en alle 

personeelsleden. 

Na de herfstvakantie zullen we u verder 

informeren. 

 

 

Ateliers  

Voor het helpen bij de ateliers op vrijdag 

9 november en vrijdag 16 november kunnen we 

nog een paar ouders gebruiken. 

U kunt zich hiervoor aanmelden op het 

hulpouderformulier, in de hal van de school, 

naast de teamkamer. 

 

 
 

 

 



 

 

 

Nationaal Schoolontbijt 

Op woensdag  7 november doen we mee met 

het Nationaal Schoolontbijt. 

Samen met meer dan anderhalf miljoen 

kinderen gaan we deze week gezond ontbijten 

op 3000 basisscholen. In het hele land krijgen 

kinderen een gezond ontbijtpakket en 

lesmateriaal. 

Van een supermarkt ontvangen we een 

ontbijtpakket met drie soorten brood, crackers, 

wafels, zoet en hartig beleg, yoghurt, cruesli, 

melk, komkommers en fruit. Daarnaast krijgen we 

placemats, een poster voor in de klas en een 

deurhanger met ontbijttips voor ouders. 

 

Dit jaar hebben we geen uitnodiging ontvangen 

van de burgemeester. We eten ons ontbijtje nu 

gewoon op school op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumbo  Sparen-voor-je-school   

(herhaald bericht) 

Van woensdag 3 oktober tot en met dinsdag  

20 november doen we mee met de actie 

Sparen voor je School. Iedereen die 

boodschappen doet bij de Jumbo op Het Rond 

in Houten ontvangt bij iedere € 10,- een 

schoolpunt op de kassabon. Voor deze punten 

kunnen we bij onze eigen schoolleverancier 

schoolmaterialen kopen. 

De kassabon kunt u doneren in de display van 

onze school in de Jumbo-winkel of u kunt de 

kassabon doneren in de display die in de hal 

van de school staat. 

Na afloop van de actie tellen we alle punten bij 

elkaar op en weten we voor welk bedrag we 

schoolmateriaal kunnen aanschaffen. 

We hopen dat jullie allemaal mee willen sparen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


