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Beste ouders/verzorgers, 

 

VOORLEZEN 

KINDERBOEKENWEEK 
Vindt u het leuk om te 

komen voorlezen in de klas 

van uw kind(eren) in de 

kinderboekenweek. Dat 

kan! Er hangt een lijst bij 

juf Sanne waar u zich kunt 

opgeven.  

 

EU-SCHOOLFRUIT 
We hebben deze week gehoord dat we 

weer in aanmerking komen voor  

EU-schoolfruit. Dit houdt in dat we vanaf  

week 46 (2019) tot week 16 (2020) drie 

gratis porties groente of 

fruit per leerling per 

week krijgen geleverd. 

Wij zijn hier natuurlijk 

erg blij mee. U wordt 

elke week  op de hoogte 

gehouden welke porties 

er dan in de komende 

week geleverd worden.  

 

LUIZENCONTROLE 
Er is vandaag nog een extra luizencontrole 

geweest. Er zijn neten geconstateerd in alle 

groepen. De betreffende ouders zijn op de 

hoogte gesteld. Blijft u uw kind goed 

controleren? 

Na de herfstvakantie is er weer een 

controle. 

 

VRIJWILLIGE 

OUDERBIJDRAGE 
Onze school heeft een enthousiaste en 

actieve Oudervereniging en samen met  

school organiseren zij elk jaar veel leuke 

activiteiten voor uw kind(eren). 

Wij vragen van u een ouderbijdrage van  

€20,- om deze activiteiten te kunnen 

organiseren. Zou u de ouderbijdrage voor  

schooljaar 2019-2020 over willen maken op 

onderstaand rekeningnummer: 
  

 

NL02 RABO 0328011339  

o.v.v. naam van uw kind en de groep 

Het rekeningnummer staat nog op naam van 

ST. Ouderraad OBS Spiegelhof. 
 

Natuurlijk kunt u ook in termijnen betalen, neem dan even 

contact met ons op.   
 

DE WEEK VAN DE PAUZEHAP 

GROEP 3 T/M 8 
Komende week is het 

weer “De week van de 

pauzehap”. Dit is een 

onderdeel van het 

project “Ik eet het 

beter”, waar we het 

hele schooljaar aan werken.  

Ieder jaar doen we mee aan dit project.  

De bedoeling is om de kinderen kennis te 

laten maken met verschillende pauze-

happen. Daarbij ligt de nadruk op bewust 

proeven, smaakbeleving en op het 

combineren en variëren van producten.  

De kinderen krijgen deze week van ons op 

school gezonde tussendoortjes tijdens de 

pauze: 

Dinsdag: een eigen gemaakte spies van 

meloen en banaan.  



 
 

Woensdag: repen groenten (komkommer, 

wortel en paprika) en de kinderen kunnen 

deze dippen in 100% pindakaas.  

Donderdag: Meergranen rijst-

wafel met een plakje 30+ kaas. 

 

In principe is er genoeg voor 

alle kinderen, maar schat u zelf 

nog in of uw kind nog wat extra fruit mee 

moet nemen?  

Wij stimuleren alle kinderen om een hapje 

te proeven. 

Officieel is de week van de pauzehap voor 

groep 5 t/m 8. Groep 3 en 4 doen bij ons op 

school ook mee i.v.m. onze combinaties. 

 

 
 

VOORSTELLING ‘TIM OP DE 

TEGELS’ 
Op donderdag 17 oktober is er een 

voorstelling op school voor groep 1 t/m 5. 

Deze voorstelling is een aanvulling op het 

Kinderboekenweekprogramma.  

 

Deze energieke en humoristische voorstelling 

van Kees de Boer vertelt het verhaal van Tim 

en zijn vader. Terwijl Tim bovenop een stapel 

stenen zit, maakt hij samen met zijn vader een 

spannende reis door de stad. Al tekenend en 

spelend geeft de acteur het jonge publiek volop 

de kans om te reageren op alles wat er op het 

podium gebeurt. 

 

HERFSTWANDELING 
Op vrijdagochtend 18 oktober hebben wij 

weer de traditionele herfstwandeling met 

onze kinderen. De bestemming van de 

herfstwandeling is op dit moment nog niet 

bekend, maar we weten wel dat we auto's 

nodig hebben. Heeft u een inzittenden-

verzekering en kunt u rijden op vrijdag-

ochtend 18 oktober, zou u dit dan door 

willen geven aan juf Sanne? Dit mag ook 

via de mail svanbaalen@o2a5.nl.  

U krijgt volgende week ook een brief met 

daarin alle betreffende informatie. In de brief 

vindt u ook een invulstrookje wat u kunt 

inleveren. 

 

JAARLIJKSE OUDERAVOND 

IN EEN ANDER JASJE 

We gaan deze avond anders organiseren. 

Op maandag 4 november is er om 19.30 

uur een OV-vergadering. Vooraf aan deze 

vergadering wordt de begroting van 

afgelopen jaar besproken, kort wordt 

toegelicht waar het geld van uw vrijwillige 

ouderbijdrage aan besteed is. Tevens 

wordt de begroting voor aankomend 

schooljaar getoond. Achter de schermen 

wordt deze begroting elk jaar door twee 

onafhankelijke ouders (die niet in de OV 

zitten) gecontroleerd. 

U bent dus van harte welkom op maandag 

4 november om 19.00 uur tot 19.30 uur om 

de begroting van de OV in te zien en daar 

eventueel vragen over te stellen.  

 

DOE-MIDDAG 

Ook dit jaar organiseren we weer samen 

met stichting OVO een OVO doe-middag 

voor de kinderen van groep 7/8. Dit jaar 

zal de doemiddag plaatsvinden op 

maandagmiddag 4 november. Een 

gedeelte van de klas gaat naar het Omnia 

College en een gedeelte naar het Fortes 

Lyceum. We worden rond 12.30 uur 

opgehaald met een bus en we zullen 

teruggebracht worden tussen 15.45 en 

16.15 uur.  

 

BUITENSPEEL-

COÖRDINATOR 

Tamara Polman, moeder van Mika uit 

groep 1, zal voor ons het toezicht bij het 

buitenspelen gaan  coördineren. Dit houdt 

onder andere in dat zij vervanging zal 

regelen als dat nodig is.  

 



 
 

 

KALEN DER 
 

7 oktober  

OV 

 

7 - 11 oktober 

Week van de pauzehap groep 3 t/m 8 

 

11 oktober 

Afsluiting Kinderboekenweek 

 

17 oktober 

Voorstelling Tim op de tegels  

groep 1 t/m 5 

 

18 oktober 

Herfstwandeling (ochtend) 

 

21 oktober – 25 oktober 

Herfstvakantie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 oktober 

Studiedag 

 

1 november  

Luizencontrole 

 

4 november 

- OVO doe-middag groep 7/8 

 

4 november  

- OV-vergadering 

U bent om 19.00 uur van harte welkom (zie 

eerder in deze nieuwsbrief) 

 

6 november 

Nationaal Schoolontbijt 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Team obs De Schatkist 

 

 


