
 

  

 
 
 
Nieuwsbrief 4 – Dinsdag 8 november 2022 
 
In deze nieuwsbrief de volgende 
onderwerpen: 
 
-gratis kasten op te halen (later dit schooljaar) 

-hulp gezocht bij ophangen wissellijsten 
-week tegen kindermishandeling 
-fusie met Kinderopvanggroep 
 
Gratis kasten op te halen (later dit schooljaar) 

We zijn bezig om onze oudere kasten in de 
lokalen te vervangen. De kasten zijn 
afgeschreven, vertonen soms wat 
verbruikersschade en de wieltjes moeten 
vervangen worden. Soms zijn de 
plankendragers kapot of weg, maar met een 
klein beetje opknappen, zijn het nog prima 
kasten voor een tweede leven. Heeft u 
belangstelling? Reageer op deze mail en we 
houden er eentje voor u apart. De komst van 
de nieuwe kasten duurt nog wel even. Het 
ophalen van deze kasten kan pas als de 
nieuwe er zijn…in de loop van 2023 denken 
we. 
Maten: B140xD52xH100cm. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Hulp gezocht voor ophangen van 
wissellijsten 
Bent u handig en heeft u 
15 minuutjes tijd om ons 
te helpen? We zoeken 
een ouder die in 6 lokalen 
een wissellijst wil/ kan 
ophangen. Hiervoor moet 
een gaatje geboord worden, met uiteraard 
een plugje/ haakje erin. Wilt u dit doen? 
Graag een berichtje terug op deze 
nieuwsbrief. 
 
Week tegen kindermishandeling 
De week tegen kindermishandeling is van 14 
tot 20 november met als thema: “Ik zie jou, 
horen zien en voelen”. We besteden in die 
week aandacht aan de onderwerpen: 
kindermishandeling, kinderrechten, grenzen 
aangeven en praten met iemand die je 
vertrouwt. Daarvoor gebruiken we o.a.: 

• Gr 1/2 Prentenboeken: Het Schildje, 
Het Nee mannetje en Nee! Een boek 
over nee en ja zeggen.  

• Gr 3 en 4-5 “Praten helpt” boekje, 
kletspot en website www.ikbenblue.nl  

• Groep 5-6 gaat het kinderrechten spel 
spelen op maandagmiddag 14 
november.  

• Groep 7-8 gebruikt het ‘Ken je rechten 
boekje’ van Unicef.  

 
Fusie met Kinderopvanggroep 
In juni jl. berichtten we u dat ons 
bestuur Tangent een intentieovereenkomst 
heeft getekend om een fusie met 
de Kinderopvanggroep te verkennen. Deze 
intentie is na uitvoerig onderzoek naar de 
mogelijke kansen en gevolgen omgezet naar 
een voorgenomen besluit. Dit is mooi nieuws 
om deze kansrijke ontwikkeling verder  
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uit te bouwen. Voor het einde van het jaar 
laten we u weten of dit voorgenomen besluit 
daadwerkelijk omgezet wordt tot de fusie en 
wat dit voor u, uw kind en de school inhoudt. 
Op korte termijn heeft dit geen grote 
gevolgen voor leerlingen en hun ouders.     
 
Geplande activiteiten  
(zie ook ‘Jaarkalender’ op de schoolapp) 
Maandag 7 t/m vrijdag 11 november 
 Kindmap mee naar huis  

Startgesprekken groep 1/2a en 1/2b 
Woensdag 9 november 
 Juf Minke jarig 

MR vergadering, online 19.30 uur 
Woensdag 16 t/m vrijdag 18 november 
 Kamp groep 8 
 
Aanwezigheid administratie, intern 
begeleider en directie  
Administratie juf Jeanine: di 8:30 – 15:30, 
woe: 8:30 – 13:00 en do: 8:30 – 12:30 uur  
Intern begeleider (IB) Juf Mariska: di-do-vrij  
Directie juf Emmy: di-woe-do-vrij  
 


