Nieuwsbrief oktober 2019

locatie de Woud tel. 0228-512200; locatie de Wendel tel. 0228-512665; www.hetvierspan.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ouderportaal
Zoals we al gemeld hebben in de nieuwsbrief van september gaan locatie de Wendel en de
Woud ook werken met Ouderportaal.
Via Ouderportaal kan de leerkracht direct berichten doorgeven aan de ouders/verzorgers van
de eigen groep en kunt u ook direct berichten doorgeven aan de leerkracht. Wanneer er in de
groep iets leuks gebeurt kan de leerkracht ook direct een foto plaatsen op Ouderportaal, die
dan alleen gezien wordt door de ouders/verzorgers van die groep.
Op 16 oktober a.s. tijdens de Jaarvergadering van de Oudervereniging willen we de ouders
informeren en laten zien wat de mogelijkheden zijn.

Schoolfruit
Locatie de Woud en de Wendel zijn allebei ingeloot om mee te doen aan het
EU-schoolfruitprogramma. De kinderen krijgen vanaf half november 3 dagen
per week fruit op school. Tegen die tijd krijgt u meer informatie hierover.

Kinderboekenweek en actie Bruna
Het is bijna Kinderboekenweek! Op school wordt hier aandacht aan besteed, maar wellicht doet
u er thuis ook iets aan, bijvoorbeeld door uw kind een boek cadeau te doen.
Boekhandel Bruna heeft een actie ‘sparen voor je schoolbieb’.
Door het sparen van kassabonnen van de boeken die in de Kinderboekenweek gekocht zijn,
krijgt de school 20% van het totale kassabonbedrag om te besteden aan boeken voor de
schoolbibliotheek.
Mocht u dus een boek voor uw kind kopen bij Bruna tijdens de Kinderboekenweek (2 t/m 13
oktober), wilt u de kassabon dan inleveren in de ‘brievenbussen’ in de aula op locatie de Woud
en de Wendel?
Wij leveren de verzamelde kassabonnen na de
Kinderboekenweek in bij een Bruna-winkel en kunnen dan
hopelijk een paar mooie boeken voor de bibliotheek
aanschaffen.
Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking.

Honden op en bij school
Honden zijn niet toegestaan in de school. Er zijn kinderen die er bang voor zijn en het kan ook
leiden tot allergische reacties.
Als u uw hond meeneemt bij het wegbrengen/ophalen van uw kinderen moet deze op het
schoolplein altijd zijn aangelijnd. De hond mag nooit onbeheerd worden achtergelaten.
Maar wilt u ook op de toegangswegen zorgen dat uw hond (kort) aangelijnd is? Ook daar lopen
kinderen die bang zijn voor honden.

Kidshonk Stedebroec
Ook dit jaar worden er weer vele leuke activiteiten georganiseerd. In de
bijlage bij deze nieuwsbrief staan de activiteiten voor de maand oktober.
Meer informatie vindt u op www.kidshonkstedebroec.nl

Aanschuiftafel
Op 30 oktober wordt weer een nieuwe aanschuiftafel gehouden. Het thema is “Weerbaarheid
vergroten”
De bijeenkomst vindt plaats op locatie de Wendel, Korenmolenlaan 2 Bovenkarspel, van 8.45
uur tot 10.15 uur.
Iedereen is van harte welkom!

Belangrijke data in oktober
2 oktober:
Start Kinderboekenweek (t/m 13 oktober)
9 oktober:
Scholierenloop SAV
13 oktober:
Unicefloop
15 oktober:
Podiummiddag locatie de Woud
16 oktober:
Podiummiddag locatie de Wendel
16 oktober
Jaarvergadering OV / Voorlichting Ouderportaal
19 t/m 27 oktober:
Herfstvakantie
28 oktober 2019
Studiedag Stichting Present (alle leerlingen vrij)

