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IEDER KIND, ELKE DAG, EEN  GEVOEL 
wjw 5 week 42, 19 oktober 2018 

 

 
22 t/m 26 oktober 
26 november 
29 november 
 
5 december 
20 december 
21 december t/m 4 januari 
 

 
Herfstvakantie 
Studiedag team – kinderen vrij 
Pyjama avond groepen 1 t/m 4 van 18.30 – 19.30 uur  
                                 (informatie volgt in het volgende wjw) 
Sinterklaas 
Kerstmusical voor ouders en kinderen – de tijden volgen 
21 december om 12.00 uur begint de kerstvakantie voor de kinderen 

 
Beste ouders, 
 
Afgelopen woensdag was het weer een drukte van belang in de school. De boekenmarkt met honderden boeken die 
lagen te wachten om ingekeken en gekocht te worden. Voor 10% van de opbrengst mag de school boeken uitzoeken. 
Dit zullen onder andere boeken zijn ter aanvulling op de thema’s van VierKeerWijzer. 
De afgelopen weken zijn ook de meeste verwachtingsgesprekken gehouden. Gesprekken waarin de samenwerking 
tussen uw kind(eren), de leerkracht en school centraal staat. Na de vakantie zullen de laatste gesprekken plaatsvinden. 
Misschien heeft u op onze Facebookpagina voorbij zien komen dat juf Hetty al 40 jaar in het onderwijs werkzaam is. Een 
hele prestatie en wij zijn trots dat zij bij ons werkzaam is. Per 1 januari zal juf Hetty gaan genieten van haar welverdiend 
pensioen. Natuurlijk hoort u nog van ons op wel moment u van haar afscheid kunt nemen. 
Wij wensen iedereen namens het team een fijne vakantie toe. 
 
Marca en Conny  
 
Stichting Push 
In de bijlage treft u een bijlage aan met de activiteiten van stichting Push. 
  
Schoolfruit 
Goed nieuws! Onze school is één van de 3008 basisscholen die dit schooljaar mag meedoen aan het EU-Schoolfruit- en 
groenteprogramma. Van 12 november 2018 t/m 19 april 2019 ontvangen wij als school drie gratis porties groente en 
fruit per leerling voor de woensdag, donderdag en vrijdag. 
 

 
Fijne herfstvakantie! 


