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Samen school zijn. 
 

 

Afsluiting Kinderboekenweek 
 
Op vrijdag 21 oktober is de afsluiting van de Kinderboekenweek. In de afgelopen drie weken 
hebben we veel leuke activiteiten met de kinderen gedaan. We hebben veel gelezen, leerkrachten 
hebben in andere groepen voorgelezen en hogere groepen hebben aan lagere groepen 
voorgelezen.  Bij de opening zijn alle kinderen in groepen verdeeld en hebben ze samen het Gi-ga-
groene Pius X- boek gemaakt. We hebben geluisterd naar muziek, verhalen en gedichten. Alle 
groepen hebben een workshop van Tetem gevolgd (voor de groepen 1 t/m 3 was er de workshop 

Cubetto gaat op gi-ga-groene reis en voor de groepen 4 t/m 8 de gi-ga-groene dierenquiz), 
Verder hebben we kunst gemaakt tijdens de Kunstweek.  
Alle kunstwerken hebben we opgehangen in de school en we willen ouders de gelegenheid geven 
om de tentoonstelling in de school te komen bekijken.  
Ouders zijn op vrijdagmiddag 21 oktober vanaf 14.00 uur welkom om samen met hun eigen kind 
door de school te wandelen. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te komen, dan lopen de 
kinderen met hun eigen leerkracht een rondje door de school. 
 

Werkzaamheden N18 
 
In de vorige nieuwsbrief hebt u kunnen lezen wat de werkzaamheden van de N18 en het kruispunt 
Molenstraat voor ons betekent.  
Vanaf 24 oktober zal het kruispunt met de Molenstraat gedurende 3 weken voor auto’s afgesloten 
worden. (De kruising blijft wel open voor voetgangers). Het éénrichtingsverkeer zoals wij nu 
gecreëerd hebben zal dan niet mogelijk zijn, want ouders kunnen niet via de Molenstraat verder 
rijden. Ook zal de Voskamp niet toegankelijk zijn voor doorgaand verkeer. In deze periode kan en 
mag u niet met de auto de Jordaansingel inrijden. Wij vragen u zoveel mogelijk om in deze periode 
met de fiets of lopend te komen. Mocht u toch van de auto afhankelijk zijn, kan deze in de 
Sonderenstraat geparkeerd worden. Leerkrachten kunnen de auto wel voor de school parkeren. Zij 
gaan niet naar huis op het moment dat de kinderen naar huis gaan en als zij draaien ontstaat er 
dus geen gevaarlijke situatie.  

• Er is ons aangegeven dat er zal worden toegezien op het naleven van deze afspraak en 
gehandhaafd zal worden. Er kunnen dus bekeuringen uitgeschreven worden. 

Het is slechts een tijdelijk maatregel en op deze manier zorgen we er voor dat de kinderen ook 
tijdens deze werkzaamheden zo veilig mogelijk naar school kunnen.   
Verdere informatie over de N18 en de bijbehorende werkzaamheden kunt u vinden op de website 
www.oude-n18.nl 
 

http://www.oude-n18.nl/
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Inloopavond 
 
1 November is van 18.00-19.00 uur de inloopavond voor alle groepen. De bedoeling van de 
inloopavond is dat u samen met uw kind(eren) op school komt. Uw kind vertelt u wat hij / zij 
allemaal op school doet, kan laten zien waar het zit en met welke spelmaterialen/ methodes er 
wordt gewerkt. 
De leerkrachten zijn aanwezig om zaken verder toe te lichten. U begrijpt dat er tijdens deze 
inloopavond niet over de vorderingen van uw kind gepraat kan worden. 
 

Ouderbijdrage 
 
De kosten voor de activiteiten en boodschappen van de OR zijn net als voor u thuis gestegen. We 
hebben daarom de ouderbijdrage met €2,50 verhoogd van € 35.- naar € 37,50 per jaar.  
De machtigingen zullen in okt € 18,75 en maart € 18,75 worden afgeschreven.  

 
Oud papier 
 
Inzameling oud papier is van 9.00 uur tot 12.00 uur op: 

• 15 oktober 2022 

• 12 november 2022 

• 10 december 2022 

• 14 januari 2023 

• 11 februari 2023 

• 11 maart 2023 

• 8 april 2023 

• 6 mei 2023 

• 3 juni 2023 

• 1 juli 2023  

• 29 juli 2023 
 

Jaaragenda 2022-2023 
 
Het vakantierooster en de schoolkalender voor het schooljaar 2022-2023 zijn op de website 
geplaatst. 
 

Agenda 
 

14 oktober:               Fit en fun (informatie via parro verstrekt) 
31 oktober:               Luizencontrole 
24 t/m 28 oktober:  Herfstvakantie 
1 november:              Inloopavond, 18.00 uur 
9 november:              Nationaal schoolontbijt 
14 november:            Deze week oudergesprekken op aanvraag 
17 november:            MR vergadering 
2 december:              Sinterklaas op school, kinderen om 12 uur vrijdag  
8 december:              GMR vergadering 
22 december:            Kerstviering 
23 december:            Alle kinderen om 12 uur vrij 
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