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IEDER KIND, ELKE DAG, EEN  GEVOEL 
wjw 7 week 46, 16 november 2018 

 

 
Vanaf 14 november 
26 november 
29 november 
5 december 
20 december 
21 december t/m 4 januari 
 

 
De kinderen krijgen op wo, do en vr fruit  
Studiedag team – kinderen vrij 
Pyjama avond groepen 1 t/m 4 van 18.30 – 19.30 uur  

                                Sinterklaas 
Kerstmusical voor ouders en kinderen – de tijden volgen 
21 december om 12.00 uur begint de kerstvakantie voor de kinderen 

 
 
Beste ouders, 
 
In het vorige wjw hebben wij aangegeven dat het aantal kinderen dat overblijft groter wordt en dat wij naar de TSO-
mogelijkheden willen kijken. De eerste gesprekken met kinderen en TSO-medewerkers zijn al geweest en ook twee 
mogelijkheden om met u als ouders daarover te praten. Volwassenen komen heel snel met de vraag: ‘Heeft dit ook te 
maken met de schooltijden. Gaan deze veranderen?’ Deze vraag wordt ook steeds meer gesteld door ouders die op zoek 
zijn naar een geschikte school voor hun kind. Op zich kan de ontwikkeling bij de TSO los staan van de schooltijden. Wij 
gaan eerst kijken wat hieruit zal komen.  
Komende woensdag is er nog mogelijkheid voor u om mee te praten over de lunchtijd. U bent om 8.30 uur of om 19.30 
uur van harte welkom. 
Dinsdagavond 20 november organiseert de politie een buurtbijeenkomst over auto- en woninginbraken. De avond heeft 
als doel om u, als inwoner van de Ravense Hoek maar zeker ook van de andere wijken, bewust te maken van de risico’s 
van auto- en woninginbraak. Daarnaast geeft de politie tips over hoe u de kans op een inbraak kunt verkleinen. De 
buurtbijeenkomst vindt plaats bij ons op school van 19.30 tot 21.00 uur. Heeft u interesse om hierbij aanwezig te zijn? 
Meld u dan aan door een mail te sturen naar bijeenkomst-veiligheid@hellevoetsluis.nl. 
 
Conny en Marca 
 
Schoolfruit 
Afgelopen week hebben de kinderen voor de eerste keer op woensdag, donderdag en vrijdag schoolfruit gekregen. 
Komende week hebben wij een sinaasappel, een appel en een kiwi. Je kunt deze informatie zelf vinden op 
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Deelname-2018-2019/De-wekelijke-levering/Vitamine-Zo.-B.V..htm  
 
Schoolmelk (herhaling) 
Vanaf schooljaar 2019-2020 is het niet meer mogelijk om schoolmelk via school te bestellen. 
 
Programma pyjama-avond op 29 november (herhaling) 
De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 zijn om 18:30 uur welkom op school en verzamelen (via de hoofdingang) in de 
klas. Natuurlijk is het leuk als de kinderen deze avond in hun pyjama naar school komen en het is fijn als zij een zaklamp 
meenemen, zodat wij de lichten op school zoveel mogelijk uit kunnen laten. 
Om 19.30 uur gaan de leerlingen gaan via de eigen klas naar buiten en kunt u daar uw kind ophalen. 


