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Ouderpei l ing  verandering  schooleindti jd  
Beste	  ouders,	  	  

gisteren	  ontving	  u	  per	  digiDUIF	  de	  uitnodiging,	  de	  ouderpeiling	  inzake	  de	  verandering	  van	  de	  schooleindtijd	  
in	  te	  vullen.	  Wij	  nodigen	  u	  uit	  hier	  gebruik	  van	  te	  maken.	  Dankuwel!	  

Personeel  
Gert	  de	  Wit:	  In	  het	  kader	  van	  een	  gezamenlijke	  studiereis,	  met	  alle	  directeuren	  van	  onze	  Stichting	  KPOA,	  
naar	  Zweden,	  in	  het	  kader	  van	  schoolontwikkeling,	  is	  Gert	  de	  Wit	  gehele	  week	  niet	  aanwezig.	  De	  honneurs	  
worden	  waargenomen	  door	  Manon	  van	  Druten	  en	  Amrah	  Kuiper.	  

Informatieavonden    
Afgelopen	  week	  hebben	  de	  informatieavonden	  van	  de	  groepen	  1	  t/m	  7	  plaatsgevonden.	  We	  hebben	  veel	  
ouders	  mogen	  ontmoeten.	  Er	  was	  een	  hoge	  betrokkenheid.	  Dank	  voor	  uw	  aanwezigheid,	  betrokkenheid	  en	  
ook	  kritische	  vragen	  om	  samen	  met	  ons	  te	  gaan	  voor	  de	  ontwikkeling	  van	  uw	  kind.	  	  

De	  informatieavond	  van	  groep	  8	  vindt	  plaats	  op	  woensdag	  26	  september.	  Meer	  informatie	  komt	  via	  de	  
leerkracht	  en/of	  digiDUIF.	  

Speciaal	  voor	  de	  ouders	  van	  de	  instroomgroep	  die	  in	  januari	  start	  wordt	  er	  een	  aparte	  informatieavond	  
georganiseerd.	  De	  ouders	  van	  kinderen	  uit	  groep	  1	  worden	  daar	  ook	  voor	  uitgenodigd.	  Een	  van	  onze	  
leerkrachten,	  Nicky	  Westerhout,	  zal	  u	  die	  avond	  meenemen	  in	  ons	  verhaal	  over	  het	  jonge	  kind.	  De	  avond	  
vindt	  plaats	  op	  dinsdag	  20	  november.	  Zet	  het	  vast	  in	  uw	  agenda.	  Meer	  informatie	  volgt	  t.z.t.	  

Fietsen  plaatsen  voor  het  schoolgebouw  
De	  fietsenrekken	  voor	  de	  school	  zijn	  uitsluitend	  bedoeld	  voor	  fietsen	  van	  onze	  groepen	  8	  en	  die	  van	  het	  
personeel.	  Wilt	  u	  dus	  zo	  vriendelijk	  zijn	  om	  's	  morgens	  uw	  fietsen	  niet	  in	  die	  rekken	  te	  plaatsen?	  Dan	  is	  er	  
namelijk	  niet	  genoeg	  plek	  voor	  de	  groep	  8	  fietsen.	  Zo	  is	  gebleken.	  

Die	  rekken	  zijn	  ook	  niet	  bedoeld	  voor	  fietsen	  van	  kinderen	  uit	  de	  groepen	  7	  en	  lager.	  Die	  moeten	  altijd	  aan	  
de	  achterkant	  van	  het	  gebouw	  geplaatst	  worden,	  in	  de	  fietsenstalling.	  Wij	  vragen	  u	  vriendelijk	  om	  -‐als	  u	  
met	  uw	  kind	  op	  de	  fiets	  komt-‐	  	  fietsjes	  ook	  niet	  tegen	  de	  hekken	  voor	  het	  gebouw	  te	  (laten)	  plaatsen.	  Zo	  
houden	  we	  het	  ordelijk.	  Hartelijk	  dank	  voor	  uw	  medewerking.	  

Vormselviering  
Voor	  kinderen	  uit	  groep	  8,	  die	  daar	  belangstelling	  voor	  hebben,	  start	  maandagavond	  24/09,	  een	  serie	  
avonden	  in	  het	  kader	  van	  de	  weg	  naar	  het	  ontvangen	  van	  het	  Vormsel,	  een	  katholieke	  traditie.	  Een	  
inwijdingsproces	  in	  het	  katholieke	  geloof.	  	  
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Reservel i jst    lunchen  met  kleuters  
Wie	  o	  wie	  meldt	  zich	  aan	  om	  op	  de	  reservelijst	  te	  komen	  t.a.v.	  het	  samen	  lunchen	  
met	  de	  kleuters.	  Van	  12.00	  uur	  tot	  13.00	  uur	  begeleidt	  u	  kinderen	  tijdens	  het	  eten	  en	  
drinken.	  Taken	  zijn	  bekers	  losmaken,	  toeten	  poetsen,	  tafels	  schoonmaken	  en	  in	  alle	  
rust	  zorgen	  dat	  de	  trommels	  leeggegeten	  worden.	  Indien	  u	  invalt,	  krijgt	  u	  hiervoor	  
een	  kleine	  vergoeding.	  

We	  zijn	  goed	  voorzien	  op	  dit	  moment.	  Miranda	  v/d	  Grift,	  Shekeba	  Habibi	  en	  Marijke	  
Gooch	  zijn	  elke	  week	  vast	  aanwezig.	  Graag	  hebben	  we	  onze	  reservelijst	  iets	  langer.	  Mocht	  een	  van	  de	  vaste	  
krachten	  verhinderd	  zijn,	  is	  het	  fijn	  dat	  er	  een	  back-‐up	  is.	  	  

Lijkt	  het	  u	  wel	  wat	  en	  wilt	  u	  op	  de	  reservelijst	  geplaatst	  worden,	  wilt	  u	  dan	  s.v.p.	  een	  mail	  sturen	  naar	  
Amrah	  Kuiper:	  a.nieuwveld@kpoa.nl	  met	  uw	  naam,	  telefoonnummer	  en	  welke	  op	  dag	  u	  eventueel	  
beschikbaar	  bent.	  

De  Kinderpostzegelactie  
Rectif icat ie   
Vorige	  week	  hebben	  we	  u	  bericht	  dat	  de	  groepen	  (6),	  7	  en	  8	  meedoen	  aan	  de	  
Kinderpostzegelactie.	  Dat	  is	  bij	  ons	  alleen	  groep	  7.	  Groep	  6	  en	  8	  doen	  hier	  niet	  
aan	  mee.	  

Vanaf	  woensdag	  26	  september	  t/m	  3	  oktober	  2018	  is	  het	  weer	  zover:	  de	  
Kinderpostzegelactie.	  Ruim	  160.000	  kinderen	  gaan	  dit	  jaar	  langs	  de	  deuren.	  Hun	  
missie:	  400.000	  kinderen	  helpen	  aan	  een	  goed	  thuis.	  	  

Voor  k inderen,   door  k inderen  
Voor	  kinderen,	  door	  kinderen,	  dat	  is	  het	  motto	  van	  de	  Kinderpostzegelactie.	  Elk	  jaar	  zetten	  duizenden	  
kinderen	  zich	  in	  zodat	  andere	  kinderen	  het	  beter	  krijgen.	  Ze	  gaan	  langs	  de	  deuren	  om	  postzegels	  en	  andere	  
leuke	  producten	  te	  verkopen.	  En	  dat	  al	  generaties	  lang.	  De	  Kinderpostzegelactie	  wordt	  sinds	  1948	  
gehouden	  en	  is	  uniek	  in	  de	  wereld.	  Daar	  mogen	  we	  best	  trots	  op	  zijn.	  

Een  goed  thuis   
400.000	  kinderen	  worden	  geholpen	  aan	  een	  goed	  thuis	  dankzij	  de	  inzet	  van	  ruim	  160.000	  kinderen	  dit	  jaar	  
tijdens	  de	  Kinderpostzegelactie.	  Zoals	  Peggy,	  een	  van	  onze	  ambassadeurs.	  Nadat	  zij	  al	  veel	  heeft	  
meegemaakt,	  woont	  ze	  nu	  in	  een	  pleeggezin	  dankzij	  de	  inzet	  van	  vele	  schoolkinderen.	  Ze	  heeft	  een	  eigen	  
kamer	  en	  kan	  daar	  samen	  wonen	  met	  haar	  zusje.	  Naast	  een	  goed	  thuis	  vinden	  wij	  ook	  vrolijkheid,	  gelijke	  
kansen	  en	  onderwijs	  belangrijk	  voor	  ieder	  kind.	  Bekijk	  de	  verhalen	  van	  Frezgi	  &	  Johannes,	  Suzy	  en	  Khadji	  
om	  te	  zien	  wat	  wij	  voor	  hen	  hebben	  betekend.	  

De  Fabelt jeskrant  op  Kinderpostzegels   
Dit	  jaar	  staan	  de	  bekende	  personages	  van	  De	  Fabeltjeskrant	  op	  de	  zegels!	  Ter	  gelegenheid	  van	  het	  
vijftigjarig	  jubileum	  van	  deze	  iconische	  televisieserie	  hebben	  wij	  een	  ereplekje	  voor	  Meneer	  de	  Uil,	  Bor	  de	  
Wolf	  en	  Juffrouw	  Ooievaar	  op	  de	  Kinderpostzegels	  dit	  jaar.	  	  


