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Schoolkassa
Elk jaar krijgt u via Parro Schoolkassa het verzoek de vrijwillige ouderbijdrage te betalen.
• Deze ouderbijdrage bestaat uit 2 delen: Het deel schoolreis (25 euro)
• Het deel overige activiteiten (sint, kerst, lentefeest etc) (20 euro)
Het is voor school fijn als u de bijdrage betaalt, maar de bijdrage is niet verplicht. Uw kind doet altijd
mee met alle activiteiten, ook als u niet betaalt.
Heeft u financiële problemen? Bespreek dit met de leerkracht of met juf Aletta, dan proberen we te
helpen.

Kinderboekenweek 2022: Gi-ga-groen!
In bomen klimmen en diersporen zoeken in het bos, zandkastelen maken of vliegeren op het strand,
een hut bouwen of picknicken in het park of vogels spotten en een moestuintje maken in je eigen
tuin. De natuur is overal om ons heen. Buiten is er van alles te ontdekken en te doen.Er zijn heel veel
boeken die kinderen helpen een echte natuurheld te worden. Ga mee op avontuur om al het moois
van de natuur te zien! Leer over bijzonder dierenweetjes in informatieve boeken, dompel je onder in
spannende verhalen over woeste buitenavonturen of verwonder je over prachtige natuurillustraties
in prentenboeken. Kom daarna mee naar buiten.
Kinderboekenmarkt maandag 3 oktober.
In samenwerking met boekhandel ‘Post Scriptum’ organiseren we op maandag 3 oktober een
boekenmarkt. Deze boekenmarkt is 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. De boekenmarkt is open van
14.00 tot 15.00 uur. U kunt er contact betalen of pinnen.
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.
Ik wil graag helpen bij:
Wat voor hulp
Uitpakken van de boeken

Wanneer
Vrijdag 30 september

13.00

Verkopen van de boeken

Maandag 3 oktober

14.00 - 15.00

Inpakken van de boeken en
de ruimte opruimen

Maandag 3 oktober

15.00 - 16.00

Kinderboekenweek en NKC (Nederlands Kennis Curriculum)
Dit jaar combineren we de Kinderboekenweek met NKC.
In alle groepen wordt er 5 weken gewerkt aan verschillende thema’s die overkoepelend met elkaar
te maken hebben. In de volgende nieuwsbrief zal meester Richard uitleggen wat het NKC precies
inhoudt.

Nieuws van de ouderraad.
Wij zijn blij dat zoveel ouders hebben aangegeven om te willen helpen bij feesten en andere
activiteiten. Heeft u het gemist en wilt u zich ook aanmelden om te helpen? U kunt dat altijd
aangeven bij de leerkracht of bij juf Monique.
Of u komt morgenavond donderdag 29 september van 19.00- 19.45 uur naar school (FH). We
hebben daar meer informatie en uitleg wat precies de bedoeling is.
Iedereen is van harte welkom!

Privacy aanpassen.
Vanaf vandaag tot en met 6 oktober kun u de privacy weer aanpassen in Parro.
Ga naar Parro> instellingen> privacy-voorkeuren.
Wij krijgen heel graag toestemming voor het doorgeven van NCO- resultaten. Dit is het Nationaal
Corhortonderzoek (https://www.nationaalcohortonderzoek.nl/), waardoor wij inzicht krijgen in onze
resultaten en daardoor kunnen verbeteren. U merkt daar zelf verder niks van.

Data ouderkamer
3/10 gezamenlijk
17/10 inloop
31/10 gezamenlijk
14/11 inloop
28/11 gezamenlijk
12/12 gezamenlijke afsluiting

Vakanties en vrije dagen in het nieuwe schooljaar 2022 – 2023
Vrijdag 21 oktober tot en met maandag 31 okt

-

Herfstvakantie

Vrijdag 23 december tot en met vrijdag 6 januari

-

Kerstvakantie

Maandag 20 febr. tot en met vrijdag 3 maart

-

Voorjaarsvakantie

Vrijdag 7 april tot en met maandag 10 april

-

Paas vakantie

Maandag 24 april tot en met vrijdag 5 mei

-

Meivakantie

Donderdag 18 en vrijdag 19 mei

-

Hemelvaartsdag

Maandag 29 mei

-

Pinksteren

Woensdag 28 juni

-

Studiedag

Donderdag 6 juli

-

Studiedag

Vrijdag 7 juli tot en met vrijdag 18 augustus

-

Zomervakantie

-

