
 

Nieuwsbrief 02 

Week 36 en 37 6 september t/m 17 september 

 

In deze nieuwsbrief o.a.: 
• Opening nieuwe gebouw 

• Ouderhulp 

• Gymspullen 

• Sparen bij Bruna 

• Nieuws van de Ouderraad 

• Ouderochtend over lezen 

 
 
 

 
OPENING NIEUWE GEBOUW 
Vorige week hebben we op een leuke gezellige manier ons nieuwe gebouw geopend. Het duurde 
even voor de wethouder arriveerde maar gelukkig kon meester Mario de kinderen goed vermaken.  
Veel ouders hebben de school al van binnen kunnen bekijken tijdens de startgesprekken. We hopen 
dat jullie het gebouw net zo mooi vinden als wij.  
Er is inmiddels een werkgroep opgericht om samen met Ayundo, Babino en de Tinteltuin een mooi 
nieuw plein te realiseren! 
 
OUDERHULP 
Wilt u de brief waarin we vragen om ouderhulp nog invullen en meegeven aan uw kind? We zijn blij 
dat we zien dat er al zoveel ouders hun hulp hebben aangeboden. Hopelijk wordt het weer een jaar 
met veel leuke activiteiten waar we dus weer veel hulp bij kunnen gebuiken!  

 
DENK AAN GYMSPULLEN 
De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben gym op woensdag en vrijdag. Wilt u denken aan de 
gymspullen?  
 
SPAREN VOOR DE SCHOOLBIEB BIJ BRUNA 
De Bruna in de Kaaikhof heeft een supergave actie! Tijdens de Kinderboekenweek (van 6 tot 17 
oktober 2021) kunnen we met zijn allen sparen voor nieuwe boeken voor de schoolbieb. 
 
Hoe werkt het? 

• Koop tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij Bruna in de Kaaikhof; 

• Lever de bon van uw aankoop in bij de leerkracht van uw kind; 

• Na de Kinderboekenweek mag Octant voor 20% van het totaalbedrag van alle ingeleverde 

bonnen kinderboeken uitzoeken bij de Bruna. 

KALENDER 
 
22-9  Kinderen vrij, (studiedag)                      
30-9 Schoolfotograaf  
6-10 Start Kinderboekenweek  
18-10 Herfstvakantie 



Hoe meer bonnen er ingeleverd worden, hoe meer boeken school kan uitzoeken. Mocht u van plan 
zijn een kinderboek aan te schaffen in de Kinderboekenweek, wilt u dan de bon inleveren bij school? 

 
NIEUWS VAN DE OUDERRAAD 
De eerste vergadering dit schooljaar voor de OR was op 31 augustus. 
De vergadering is nog steeds online. 
Tijdens de vergadering zijn er vooral algemene zaken besproken: 
- De budgetten van het nieuwe schooljaar zijn doorgenomen. 
- Stand van zaken van de eerstvolgende evenementen zijn doorgenomen. Dit gaat om de 
Kinderboekenweek. 
- Openingsfeest doorgenomen 
- We hebben een nieuw lid welkom mogen heten in de OR en dat is Marijela Milić Rako, de moeder 
van Ivan en Valeria. 

 
OUDER-OCHTEND OVER LEZEN 
In samenwerking met de vaste leesconsulent van Octant organiseren wij op 8 oktober een 
ouder-ochtend over het belang van (voor-)lezen. De consulent legt uit waarom voorlezen zo 
belangrijk is en geeft leuke tips en tricks om het samen lezen nog leuker te maken. 
Om zo veel mogelijk mensen de kans te geven om aan te sluiten start de ochtend gelijk om 
8:30 uur. De sessie zal ongeveer een half uurtje duren. 
Als u aanwezig wilt zijn, kunt u zich aanmelden via de Parro agenda. 
 
 
 

 
 


