Nieuwsbrief 6 29 september 2021

Extra mededeling over de schoolreis op vrijdag 1 oktober.
De weersverwachting geeft aan dat het vrijdag zou kunnen gaan regenen. Denk aan regenkleding!
De dag van de schoolreis is een verplichte schooldag dus ieder kind wordt verwacht op school.

Groepen 1-4 gaan naar Avonturenboerderij Molenwaard
Groepen 5-8 gaan naar het Klimbos in Dordrecht
Hieronder belangrijke informatie voor u:
Groep 1-4
•

De uitzwaaitijden
Alle kinderen worden op de normale tijd in de klas bij hun eigen leerkracht verwacht. De
leerkrachten lopen met de kinderen en de begeleiders naar het vertrekpunt op de
Rembrandtlaan ter hoogte van het Frans Halsplein.

Groep 1-4 vertrekt om 9.00 uur en wordt rond 15.30 uur terug verwacht.
•
-

Wat nemen we mee
De kinderen krijgen een lunch op het park, bestaande uit frietjes, drinken en een ijsje. Verder
mogen ze nog zelf drinken en wat te snoepen meenemen. Het is fijn als de kinderen een
rugzak met hun naam erop meenemen zodat ze hun handen vrij hebben.
Het is heel belangrijk dat de kinderen stevige schoenen aan hebben, waar ze goed op kunnen
lopen.
De kinderen mogen geen geld of telefoon meenemen.
Denkt u bij slecht weer aan regenkleding!

Groep 5-8
•

De uitzwaaitijden
Alle kinderen worden op de normale tijd in de klas bij hun eigen leerkracht verwacht. (LET
OP: ook groep 6 en 8 gaan gewoon naar hun eigen lokaal op WF)
De leerkrachten lopen met de kinderen en de begeleiders naar het vertrekpunt op de
Rembrandtlaan ter hoogte van het Frans Halsplein.

Groep 5-8 vertrekt om 9.15 uur en wordt rond 15.00 uur terug verwacht.
•
-

Wat nemen we mee
De kinderen nemen hun eigen lunchpakket mee, bestaande uit brood, drinken en wat te
snoepen. Het is fijn als de kinderen een rugzak met hun naam erop meenemen zodat ze hun
handen vrij hebben.

•

De kinderen gaan klimmen, het is heel belangrijk dat de kinderen dichte, stevige schoenen
aan hebben en sportkleding, luister naar de weersvoorspelling, korte of lange sportbroek/
shirt of trui-vest-sportjasje.
De kinderen mogen geen geld of telefoon meenemen. Het is ook niet de bedoeling dat de
ouders iets kopen voor de kinderen.
Ouderbijdrage
Zorgt u dat de ouderbijdrage van uw kind(eren) betaald is, de schoolreis wordt hieruit
betaald. Bedankt als u het al betaald heeft.

Kinderboekenweek 2021 ‘Worden wat je wil ’
Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in tekenen, vier
jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar het van droomt. Beroepen als astronaut,
dokter of kok… kinderen spelen vaak na wat ze willen worden. Of ze worden geïnspireerd door hun
idolen of helden: een bekende zangeres, voetballer of YouTuber. Kinderboeken zijn een
onuitputtelijke bron om over beroepen na te denken of te fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek
2021 kun je alles worden wat je wil en alvast dromen over later!
Opening maandag 4 oktober 8.30 uur op Frans Halsplein met een beroepen BINGO
Alle kinderen worden op het grote plein verwacht, ook de kinderen van groep 6 meester Remko en
groep 8 meester Richard. Zoek samen met uw kind alle beroepen!
Kinderboekenmarkt maandag 4 oktober
In samenwerking met boekhandel ‘Post Scriptum’ organiseren we op maandag 4 oktober een
boekenmarkt op het Frans Halsplein in het speellokaal. Om het (samen)lezen van uw kind te
stimuleren, kunt u met uw kind een boek komen kopen. Openingstijd: van 14.00 uur tot 15.00 uur.
U kunt pinnen of contant betalen.
Hulp bij de kinderboekenmarkt
We hebben hulp nodig bij het uitpakken van de boeken, verkopen van de boeken en het opruimen.
Als u het leuk vindt om te helpen geef het dan door aan de leerkracht van uw kind.
Wat voor hulp

Wanneer

Uitpakken van de boeken

Maandag 4 oktober

08.45- 09.45

Verkopen van de boeken

Maandag 4 oktober

14.00 - 15.00

Opruimen van de boeken en
ruimte

Maandag 2 oktober

15.00-16.00

Schoolkassa- vrijwillige ouderbijdrage
Binnenkort krijgt u het verzoek de ouderbijdrage te betalen. Deze bijdrage is vrijwillig.
De bijdrage bestaat uit twee delen:
•
•

Deel 1: de schoolreis. Dit hoeft u niet te betalen als u vorig jaar al betaald heeft. Het
geld is toen niet gebruikt omdat we door corona niet op schoolreis konden.
Deel 2: andere activiteiten. Dit geld is vorig jaar wel gebruikt, voor onder andere de
sint- en kerstviering.

Het is fijn als u betaalt, dan kunnen wij leuke activiteiten blijven bekostigen voor de kinderen.
U krijgt een betalingsverzoek via Schoolkassa in Parro.
U krijgt ook een betalingsverzoek en herinneringen als u al wel betaald heeft. Het systeem past dit
helaas niet aan na uw betaling. U kunt deze herinneringen dan negeren.

Corona nieuws.
Houd de volgende nieuwsbrief in te gaten voor een update van de corona maatregelen.

Schooltijden.
Nu de kinderen nog steeds buiten opgewacht worden, is het fijn als de kinderen rond 8.20
verzamelen op het plein. De leerkracht en de kinderen zijn dan op tijd in de klas zodat de lessen om
8.30 kunnen beginnen. Op die manier gaat er geen kostbare onderwijstijd verloren.

Ontruimingsoefening.
Vandaag stond de ontruimingsoefening op het programma. Helaas is deze niet doorgegaan door het
slechte weer. De oefening is verplaatst naar volgende week woensdag 6 oktober. Het is goed om met
de kinderen en de leerkrachten te oefenen wat te doen bij brand.

