
       

 
   

 
 

  

Datum: 18 oktober 2019                                                                  nieuwsbrief   

Beste ouders/verzorgers, 
De eerste periode na de zomervakantie 

zit er weer op. De kinderen kunnen gaan 
genieten van de welverdiende 

herfstvakantie!  
Mocht u n.a.v. deze nieuwsbrief vragen 

en/of opmerkingen hebben dan horen we 
dat graag van u. 

 

 
 
KINDERBOEKENMARKT 
Donderdagochtend 10 oktober 
organiseerden we tijdens de 
kinderboekenweek een boekenmarkt. Er is 
goed verkocht op onze school! We hebben 
een mooi bedrag van 140 euro verdiend! 
Dit geld gaat naar het goede doel Het 
vergeten kind 

 
 
STUDIEDAG MAANDAG 28 OKTOBER 
De maandag na de vakantie hebben de 
leerlingen vrij omdat er een studiedag is. 
Tijdens deze studiedag gaan we in op de 
onderwerpen: 

- Eigenaarschap 
- Invoering en gebruik van de 

nieuwe methodes voor taal, 
spelling en rekenen 

- Veiligheidsbeleving van de 
kinderen 

 

SCHOOLFOTO’S 
De schoolfoto’s zijn binnen! Woensdag 
hebben de kinderen hun inlogkaart 
meegekregen waarmee u de foto’s kunt 
inzien en bestellen. Mocht u de inlogcode 
kwijtraken dan kunt u via juf Miranda de 
code weer opvragen. 
 
 
INFORMATIEAVOND  
Op maandag 14 oktober was onze 
informatieavond en we waren erg blij met 
de hoge opkomst. We zijn erg trots op de 
manier waarop de kinderen vertelden hoe 
zij onderwijs krijgen en hoe zij werken. 
 

 
 
BIBLIOTHEEK 
De bibliotheek is gesloten op  maandag 21 
oktober. Overige vestigingen van 
Bibliotheek Rivierenland zijn wel open 
(m.u.v. Heukelum), maar check wel even 
de website. 
 
KINDERPOSTZEGELS 
De leerlingen van groep 7 en 8 hebben dit 
jaar meegedaan aan de actie 
kinderpostzegels. Zij hebben met elkaar 
het mooie bedrag opgehaald van 3882 
euro. Dat is een gemiddelde van ongeveer 
140 euro per leerling. Goed gedaan 
kanjers! 
 



       

 
   

 
 

KALENDER 
21 t/m 25 oktober      
Herfstvakantie 
28 oktober 
Studiedag (de leerlingen zijn deze dag vrij)  
8 november 
Nationaal schoolontbijt 
13 november 
Start fruit- en groenteleveringen 
25 november 
In deze week vinden de 
oudergesprekken/adviesgesprekken plaats 
5 december 
Sinterklaasviering 
19 december 
Kerstviering 
20 december  
Start kerstvakantie (de leerlingen zijn deze 
dag uit om 12.15 uur) 
 
Met vriendelijke groet, 
Team obs De Zandheuvel 

                                           
 
 

 


