
Ouders voor de 

luizencontrôle 
 
Het aantal moeders dat helpt bij 
de controle op hoofdluis, daalt 

verontrustend.  Om de con-
troles door te laten gaan, zijn 
we dringend op zoek naar nieu-
we mensen. Het blijkt toch ie-

dere keer weer nodig te zijn. U 
kunt zich aanmelden bij 

Margreet Visser; zij geeft uw 

naam dan door aan de com-
missie. 
  

Fancy Fair 
 
Deze week hebt u een uitnodi-
ging gekregen voor de Fancy 
Fair. We zien er naar uit om u 

allen op school te ontmoeten. 
We hoeven u niet te verklappen 
dat de kinderen er al enorm 

veel zin in hebben. Tot 11 feb-
ruari! 

Aanstaande maandag D.V. 6 
februari zitten we weer klaar 

om leerlingen in te schrijven. 
Kinderen die voor 1 oktober 

2018 vier jaar hopen te 
worden, kunt u laten in-

schrijven. In Het Kontakt is 
dat niet goed weergegeven, 

dus nogmaals voor alle 
duidelijkheid: het gaat om 

kinderen die voor 1 oktober 

2018 vier jaar worden. 
U kunt op die middag met uw 

kind een kijkje nemen in een 
kleuterklas. Als u een 

gesprek wilt, is het handig 
om een afspraak te maken. 

Als u ouders kent in uw 

omgeving (familie, buurt) die 
nog geen kinderen op school 

hebben, wilt u dan zo 
vriendelijk zijn om deze men-

sen te wijzen op de in-
schrijvingsmiddag?  

 

Nieuwe 
schoolvereniging 

 
Op D.V. 8 februari valt de 

beslissing over de op handen 
zijnde fusie van onze school-

vereniging met de verenigingen 
uit Wijngaarden, Nieuw Lekker-

land, Goudriaan en Ottoland. 
Leden van de vereniging die 

niet bij de vergadering aan-

wezig kunnen zijn, kunnen bij 
de secretaris een mach-

tigingsverklaring opvragen. Via 
de mail gaat dat het snelst: 

hartman.andre@gmail.com.  
 

 
 

voorleesmiddagen schoolplein 
De Korenbloemplaats is 
bijna klaar, op naar de vol-
gende fase. Vanaf volgen-
de week wordt er een be-
gin gemaakt met het Wil-
genpad en dan komt de 
Peppelstraat aan de beurt. 
We gaan dan ook zo zoet-
jesaan beginnen met het 
schoolplein. Nog even vol-
houden, het wordt er op 
den duur alleen maar beter 
op!  

Onlangs is de eerste 
voorleesmiddag voor 

peuters gehouden. Ou-
ders met kinderen in de 

leeftijd van twee en 
drie jaar waren uitge-

nodigd om naar een 
voorleesverhaal te luis-

teren. We hebben als 
school dit initiatief ge-

nomen om de taalont-

wikkeling in de voor-
schoolse  

3 FEBRUARI 2017 

 NIEUWSBRIEF 

periode van kinderen  
te stimuleren. Bij deze 

nieuwsbrief ontvangt u 
een enquêteforumlier. 

We willen graag weten 
of er voldoende belang-

stelling is om deze 
voorleesmiddagen va-

ker te gaan organise-
ren. U mag de formulie-

ren inleveren bij juf Els-

beth Wijnenburg. 


