
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

INFO 2      donderdag 26 september  2019 

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

Belangrijke data 

Di 1 okt:  Start van de Kinderboekenweek 

Wo 2 okt:  Techniekfabriek voor groep 7-8 

Do 3 okt:  Koffieochtend 

Di 8 okt:  Studiedag voor de leerkrachten; alle   

                leerlingen zijn vrij 

Wo 9 okt:  Techniekfabriek voor groep 4-5-6 

Vr 11 okt:  Afsluiting Kinderboekenweek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 Verjaardagen  

27 sept:  Chanella Bosch 

27 sept:  Rijk Zöllner 

14 okt:  Flip Reinke 

15 okt:  Joep Reinke 

 

 

Hulpouder-lijst 

In overleg met de Oudercommissie hebben we 

weer een hulpouder-lijst gemaakt. 

De lijst hangt in de hal, naast de deur van de 

teamkamer. 

Op deze lijst kunt u zien voor welke activiteiten 

we hulpouders kunnen gebruiken. Vanaf 

morgen kunt u zich inschrijven voor activiteiten 

gedurende het hele schooljaar.  

 

Ontruimingsoefeningen 

De afgelopen week hebben we een 

ontruimingsoefening gehouden. 

De leerkrachten hebben van te voren uitleg 

gegeven over het brandalarm, de route die de 

leerlingen moeten lopen om snel het 

schoolgebouw te verlaten en de verzamelplek. 

We willen graag dat de leerlingen weten wat ze 

moeten doen als er brand uitbreekt op school. 

De oefening is goed verlopen en iedereen weet 

nu wat te doen als het brandalarm gaat. 

 

 

 

 

Toestemmingsformulier gebruik foto’s, video’s en 

adressenlijst 

Op school gaan wij zorgvuldig om met de 

persoonlijke gegevens van onze leerlingen.  

Ieder schooljaar moeten wij u opnieuw 

toestemming vragen voor het gebruik van deze 

gegevens: 

- foto’s en video’s van uw zoon/dochter 

- foto’s gemaakt door de schoolfotograaf 

- adresgegevens. 

In de bijlage vindt u de brief met informatie over 

wat deze toestemming precies inhoudt en het 

toestemmingsformulier. 

Het toestemmingsformulier geven we morgen 

mee aan de leerlingen; u hoeft het dan niet zelf 

uit te printen. 

Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij de 

leerkracht. 

 

 



 

Overig nieuws 

 

 

Kidskerk Houten 

Op zondag 6 oktober is er kidskerk: een 

kerkdienst, speciaal voor kinderen van 3 tot 10 

jaar buiten de reguliere vieringen om. De kerk is 

dan even helemaal van de kinderen.  

Het eerste half uur staat in het teken van een 

Bijbelverhaal, met muziek en ruimte voor nadere 

uitleg en vragen.  

Vervolgens gaan de kinderen met hun 

ouder(s)/grootouder(s) naar de Mariakapel 

alwaar een kaars wordt opgestoken; de 

kinderen mogen dan aangeven voor wie de 

kaars is bestemd.  

De kidskerk wordt daarna voortgezet in de 

dagkapel waar de kinderen creatief bezig 

gaan, gebaseerd op het thema van die 

zondag. En dat onder het genot van een glaasje 

limonade met wat lekkers. Voor de ouders is er 

dan koffie en thee.  

De viering begint om 9.30 uur en is om circa 

10.30 uur afgelopen. 

Het thema op zondag 6 oktober is “Franciscus”. 

Neem je favoriete dierenknuffel mee! 

 

U bent/jullie zijn van harte welkom! 

 

Pastor Meike Hettinga  

Eugène van Zij 

 


