
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

INFO  nr. 4       donderdag 8 november  2018 

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

Belangrijke data 

Vr 9 nov:  Ateliers voor groep 3-4-5 en 6-7-8 

Di 13 nov:  10-minuten-voortgangsgesprekken 

Wo 14 nov:  Open Ochtend 

Vr 16 nov:  Ateliers voor groep 3-4-5 en 6-7-8 

Di 20 nov:  Koffieochtend 

Wo 21 nov:  Techniekfabriek voor groep 6-7-8 

Wo 28 nov:  Techniekfabriek voor groep 3-4-5 

Wo 28 nov:  Oudercommissie-vergadering 

Vr 30 nov:  Studiedag voor de leerkrachten. De   

                   leerlingen van groep 1-2-3-4 zijn vrij.   

                   De leerlingen van groep 6-7-8 gaan   

                   naar school. 

 

 

 

Verjaardagen  

Deze periode zijn er geen jarige leerlingen. 

 

 

Tevredenheidsmeting 

Denkt u aan het invullen van de 

Tevredenheidsmeting? 

We hebben echt nog heel veel ingevulde 

metingen nodig! 

 

 

 

 

 

Jumbo  Sparen-voor-je-school   

Deze spaaractie duurt nog tot en met dinsdag  

20 november. We hebben inmiddels al 200 

spaarpunten mogen ophalen bij de Jumbo. 

We hopen dat jullie allemaal nog even mee 

willen sparen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naschoolse Opvang ’t Zonnetje 

Sinds dit schooljaar werken we samen met 

kindercentrum ’t Zonnetje.  

’t Zonnetje biedt dagopvang voor kinderen van 

0 – 4 jaar, maar ook naschoolse opvang voor 

kinderen van 4 – 12 jaar. 

Met name de naschoolse opvang kan voor de 

ouders van onze leerlingen interessant zijn.  

Vanaf januari 2019 kunnen leerlingen na 

schooltijd op school worden opgehaald door 

een medewerker van ’t Zonnetje voor de 

naschoolse opvang. 

Als u hier belangstelling voor heeft kunt u bij 

Arianne meer informatie krijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Open Ochtend 

Woensdag 14 november organiseren we weer 

een Open Ochtend.  

Alle driejarige kinderen in het dorp hebben 

inmiddels een uitnodiging voor deze ochtend 

ontvangen. 

Daarnaast zijn ook alle (groot)ouders van onze 

leerlingen van harte welkom in de groepen om 

bij een les aanwezig te zijn. 

De Open Ochtend is van 8.45 uur – 10.15 uur. 

 

 

Overig nieuws 

 

 

SINT MAARTEN  

Zondag 11 november om 18.00 uur is er  

een St.Maartensviering in de RK-Kerk ’t Goy. 

Komen jullie ook? 

Na de kerkviering om 18.30 uur is er een drankje 

en lekkers bij het speelveldje in De Eng, waar de 

kinderen langs de deuren kunnen gaan! 

Voor diegenen die onbekend zijn met de Goyse 

wijze van het Sint Maartensfeest of nog nooit in 

de(ze) kerk geweest zijn: Iedereen is van harte 

welkom! 

Heb je vragen bel dan even of vraag Corinne 

Vernooij (moeder van Marcia)  

mobiel 06-26046499 

 

Groet Corinne Vernooij 

 

 

 

 

Jeugdgezondheidszorg 

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van 

GGD regio Utrecht is er voor kinderen, 

jongeren en hun ouders om hen te 

adviseren en te ondersteunen bij 

gezond opgroeien. 

In de bijlage vindt u een informatiebrief over de 

Jeugdgezondheidszorg. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decemberactie Stichting Leergeld Houten  

De duurste maand van het jaar komt er weer 

aan! Voor ouders met kinderen soms een lastige 

tijd!  

Daarom heeft Stichting Leergeld Houten nu voor 

álle kinderen met een U-pas een cadeaubon 

van 20 euro klaarliggen. Ouders kunnen dit voor 

hun kinderen van 0 t/m 17 jaar aanvragen via 

de website: www.leergeldhouten.nl/ en 'doe 

een aanvraag'. Zo ligt er in december ook voor 

deze kinderen een cadeautje in de zak of onder 

de boom klaar.  

Ga naar de website of stuur een mailtje naar 

info@leergeldhouten.nl en vraag voor elk kind in 

jouw gezin die cadeaubon aan.  

Voor kinderen zonder U-pas, die door 

omstandigheden ook geen cadeautjes kunnen 

krijgen, vragen we van de ouders een 

toelichting.  

Leergeld werkt anoniem en heeft een minimum 

aan informatie nodig.  

Vanaf half november kunnen de bonnen 

worden opgehaald. 

Doe je aanvraag voor 1 december! 

 

Hartelijke groet, 

Namens Stichting Leergeld Houten: 

Julie Lubberdink 

 

 

 

 

 

 

 

 


