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Data activiteiten  oktober 2022 

03-10 Overleg-studiedag Team  Alle leerlingen Vrij  

04-10 CJG inloop 14-16 u door Inge Hopmans 

05 10 Start Kinderboekenweek / Doeklas  

11-10 Culturele activiteit gr 5 en groep 6 

12 10 Doeklas  /  introductie mad science  

17-10 Jaarvergadering oudervereniging 20.00 uur 

18-10 CJG inloop 14-16 u door Inge Hopmans 

19-10 Culturele activiteit groepen 1-2  

21-10 Afsluiting Kinderboekenweek / voorleeswedstrijd 

24-10 t/m 28-10  Herfstvakantie 

 

schoolshirts   

Tijdens schoolreisjes en de jaarlijkse sportdag voor de bovenbouw is het de afspraak dat kinderen 
een schoolshirt dragen. We hebben een plan opgevat om ervoor te zorgen dat deze shirts niet 
meer door de ouders aangeschaft hoeven te worden.   
We willen graag op school shirts gaan verzamelen/aanschaffen, zodat deze gebruikt kunnen 
worden voor deze activiteiten. Het is ons plan om langzamerhand van alle maten voorraad op 
school te hebben.   
Onze vraag aan u is of u nog schoolshirts heeft liggen die uw kind(eren) niet meer past/passen.  
Het zou fijn zijn als u die aan school wilt doneren, zodat we deze voorraad kunnen gaan 
opbouwen.   
Alvast bedankt! 
 

 kledinginzameling  

Wellicht heeft u afgelopen week een witte zak in de brievenbus ontvangen voor het inzamelen van 
textiel. 
Graag zouden wij u willen vragen om uw oude kleding/textiel in te leveren bij onze 
kledingcontainer aan de zijkant bij de parkeerplaats van school.  
De kledinginzameling brengt steeds bij een volle container zo’n 80 tot 100 euro op! 
De opbrengst van de kledingcontainer gaat naar een spaarpotje voor extra 
activiteiten waar geen geld voor was begroot. 
  

CJG-inloopspreekuur 
 

Opvoeden is leuk en uitdagend, maar het kan ook lastig zijn. Het CJG is er voor al uw vragen 
over opvoeden en opgroeien. 
Inge Hopmans houdt eens in de twee weken op dinsdagmiddag van 14-16 u een 
inloopspreekuur voor uw vragen. (in de even weken)  
Dit is gratis en vrijblijvend. U hoeft zich niet op te geven. 
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studiedag 

Vandaag hebben we met het hele team een start gemaakt met het ophalen van informatie voor 
het (her)formuleren en/ of bevestigen van onze visie.  
Past de huidige visie nog bij ons onderwijs of is een update nodig?  
Tijdens een volgende studiedag krijgt dit een vervolg. 
 

Zieke leerkracht(en) 

Het kan u niet ontgaan zijn dat er een lerarentekort is. Dit betekent ook dat we nauwelijks 
invallers kunnen vinden. 
Helaas moesten meneer Walther en juf Louisette zich vandaag ziek melden. Beiden zijn deze week 
afwezig en worden niet vervangen.  
Gelukkig blijken de teamleden heel flexibel en wordt het intern geregeld. Dit gaat helaas wel ten 
koste van de extra ondersteuning aan diverse leerlingen. Toch zijn we heel blij met deze oplossing. 
We wensen beide collega’s beterschap! 
 

Bijlagen 

Op de volgende pagina(‘s) vindt u bijlagen met informatie van derden die voor u en/ of uw 
kinderen interessant kan zijn. 

- Informatieavond Novadic-Kentron 
- Informatiebijeenkomst VoorleesExpress  

Aanmelden kan via Informatiebijeenkomst nieuwe vrijwilligers VoorleesExpress Drimmelen 
(theek5.nl) 

https://www.theek5.nl/activiteiten/informatiebijeenkomst-nieuwe-vrijwilligers-voorleesexpress-drimmelen
https://www.theek5.nl/activiteiten/informatiebijeenkomst-nieuwe-vrijwilligers-voorleesexpress-drimmelen
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