Nieuwsbrief
schooljaar 2022-2023 vrijdag 14 oktober

Gi-ga-gantisch fantastische Kinderboekenweek!
Wat een succes was het! De Kinderboekenweek van dit schooljaar. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vinden
jullie de Kinderboekenkrant met verhalen, foto’s en nog veel meer. Veel kijk- en leesplezier!

Kalender
Week van 17 oktober t/m 21 oktober 2022
Maandag
17 okt.
Dinsdag
18 okt.
Kinderraad
Woensdag 19 okt.
Donderdag 20 okt.
Vrijdag
21 okt.

Week van 31 oktober t/m 4 november 2022
Maandag
31 okt.
Dinsdag
1 nov.
Woensdag 2 nov.
Donderdag 3 nov.
Vrijdag
4 nov.

HERFSTVAKANTIE 24 oktober t/m 28 oktober 2022

Kinderraad 2022-2023
Ze zijn bekend! De leden van de Kinderraad van dit schooljaar. Afgelopen donderdag werden ze
gepresenteerd aan de hele school en volgende week starten we met het eerste overleg met Carina. Volgende
week stellen ze zich graag in de nieuwsbrief aan jullie voor.
Veel succes en veel plezier jongens en meisjes!

Leerlingsetjes
De school ziet er tip-top uit, want in de afgelopen maanden hebben we flink opgeruimd. We hebben nog een
aantal leerlingtafels en leerlingstoelen die we niet meer gebruiken. Dit zijn vooral leerlingsetjes voor kinderen
in de middenbouw. Voordat we deze aan een goed doel schenken, geven we jullie de kans om maximaal 2
leerlingsetjes per gezin op te halen.
Gratis is mogelijk en een kleine bijdrage mag natuurlijk altijd.
Dit bedrag gebruiken we dan voor aanschaf van nieuwe materialen
voor de kinderen.
Heb je interesse?
Stuur dan een mail naar: Roy.Heijsen@kansenkleur.nl
Dan maakt hij een afspraak met je voor het ophalen. OP=OP

Klassenouders 2022-2023
Beste ouders,
Voor het komende schooljaar hebben zich de onderstaande ouders aangemeld voor klassenouder.
Alle ouders die zich hebben opgegeven worden ook klassenouder.
Onze dank is groot dat er zoveel enthousiasme is.
Klassenouders schooljaar 2022-2023
Groep
1-2A
1-2B
3-4A
3-4B
5-6A
5-6B
5-6C
7-8A
7-8B

Klassenouder 1

Klassenouder 2

Klassenouder 3

Lisette (moeder Bram)

Noor (moeder Liya)

Klassenouder 4

Saskia (moeder van Nore)
Jessica (moeder Jesse)
Melanie (moeder Tess)
Maartje Gerrits vdE( Mats) Monica Zwartjes (Kyra)
Michael Sanders (Keano)

Sandra (Demi)

Linda (moeder Jill)
Inge (moeder Moos)

Erwin (vader Kaylee)

Linda (moeder Senna)

Anne (moeder Maud)

Ilse (moeder Veerle)

Hanneke (moeder Roos)

Vivian (moeder Loek)

Carla (moeder Milan)

KLASSENOUDERS GEZOCHT
Wij willen nog wel een oproep doen voor de groepen 1-2A, 3-4A en 5-6B. Voor deze groepen zoeken wij nog
minimaal 1 klassenouder, het liefst 2.
Heb je interesse, geef je je dan op bij de desbetreffende juf of meester!
Wat doet een klassenouder precies?
• Je bent een aanpreekpunt voor de leerkracht voor ondersteuning bij activiteiten.
• Je bent een aanspreekpunt voor ouders die een vraag hebben bij het organiseren van een activiteit.
• Je bent vertegenwoordiger van de klas tijdens de 3 geplande Ouderraadbijeenkomsten.
• Je mag mee als begeleider bij het schoolreisje.
Groet, namens de Ouderraad
Vivian Aalbers
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