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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
 

LUIZENCONTROLE 
In verband met de maatregelen rondom het 

corona virus zal er voorlopig geen 

luizencontrole meer zijn op school. We 

willen alle ouders vragen om zelf goed te 

controleren op luizen en neten.  

We hebben een melding gekregen van 

ouders uit groep 3/4/5 dat daar luizen zijn 

geconstateerd. Het is dus echt belangrijk 

om goed te blijven controleren/kammen.  

 

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 2020-2021 over willen maken op 

onderstaand rekeningnummer: 
  

 

NL02 RABO 0328011339  

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

t.n.v. stichting ouderraad obs De Schatkist 
Natuurlijk kunt u ook in termijnen betalen, neem dan even 

contact met ons op.   

 

WEDSTRIJD BOEK & CO  
Tijdens de Kinderboekenweek mochten de 

kinderen van onze school meedoen met een 

wedstrijd bij de boekenwinkel Boek & Co. 

Er zijn mooie boekenleggers/kleurplaten en 

verhalen ingeleverd. Fleur uit groep 4 en 

Dunya uit groep 8 hebben een prijsje 

gewonnen en kunnen deze vanaf vandaag 

ophalen in de winkel in Leerdam. 

Gefeliciteerd meiden! Goed gedaan! 

 

BEGROTING  OUDERRAAD 
Afgelopen ouderraadsvergadering is de 

begroting besproken en vastgesteld. Mocht 

u deze begroting in willen zien, kunt u 

contact opnemen met de penningmeester 

van de ouderraad: Priscilla Verheul. 

 

VOORSTELLING WOESTE 

WILLEM  GROEP 1/2 
De afgelopen periode heeft groep 1/2 

gewerkt rondom het thema piraten. Ze 

hebben in de klas ook het prentenboek van 

Woeste Willem meerdere malen voor- 

gelezen en besproken. Op 10 november om 

9.30 uur komt Woeste Willem op bezoek 

(theatervoorstelling).  

 

WEEK VAN HET RESPECT 
We vinden het op school erg belangrijk dat 

kinderen met respect met elkaar omgaan. 

Tijdens de Week van het respect (9 t/m 15 

november) besteden we daar extra 

aandacht aan. Groep 6/7/8 krijgt 11 

november les van wethouder van 

Stappershoef van de gemeente West-

Betuwe.  

 

FITGAAF GROEP 1/2 
Aanstaande maandag 2 november zal op 

school de kick off voor groep 1/2 

plaatsvinden van het project ‘Fit gaaf’. Met 

FitGaaf is er positieve aandacht voor 

gezonde leefstijl. De kinderen van groep 

1/2 krijgen een kalender met stickers mee 

naar huis.  



 
 

 

PERSONEEL  
Helaas moeten wij u melden dat juf Sanne 

aanstaande woensdag voor het laatst fysiek 

op school zal zijn om te werken. Zoals u 

weet, is juf Sanne zwanger en door de 

corona-omstandigheden, hebben wij in 

samenspraak met de bedrijfsarts de keuze 

gemaakt dat zij nu “vervroegd” 

zwangerschapsverlof heeft. Juf Sanne zal 

vanaf donderdag 5 november t/m vrijdag 

18 december thuis vervangend werk doen 

voor de school. Vanaf woensdag 23 

december gaat juf Sanne echt met 

zwangerschapsverlof. Ouders van groep 

1/2 zijn hier apart over geïnformeerd.  

 

KALENDER 

2 november 

Kick off ‘Fit gaaf’ groep 1/2  
 
 

10 november 

Voorstelling Woeste Willem groep 1/2  

 

11 november 

Wethouder op bezoek in groep 6/7/8  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Team obs De Schatkist 


