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WIJzer week 43 
(maandag 25 oktober t/m vrijdag 29 oktober 2021) 

 

Belangrijke data 

Maandag 25 oktober    Start school 08.30 uur 
Woensdag 27 oktober  Koffieochtend  
      
 

 

Jarigen 

Dinsdag  19 oktober Romano Pot (unit 3) 
Maandag 25 oktober Aziza Abdi (unit 2) 

     Amirah Feurich (unit 2) 
     Zara Kurdal (unit 4) 
  Zaterdag 30 oktober Danique Schepman (unit 3) 
 
 
 
 
 

Ouderbijdrage 
 

Zoals u gewend bent organiseert de Ouderraad, in samenwerking met het team, ieder jaar extra 
feestelijke activiteiten op school. Denkt u hierbij aan Sinterklaas, Kerst, Carnaval Pasen, 
sportactiviteiten etc. Zoals ieder jaar vragen wij hiervoor een bescheiden vrijwillige bijdrage. De 
kinderen hebben hiervoor een factuur mee naar huis gekregen. Wij verzoeken u de 
ouderbijdrage voor 15 oktober over te maken zodat wij de begroting voor dit schooljaar kunnen 
maken en de vieringen kunnen gaan plannen.  

Alleen als iedereen tijdig betaald kunnen wij de activiteiten organiseren die voor alle leerlingen 
leuk en gezellig zijn. Zijn er omstandigheden waardoor betaling voor u (deels) niet mogelijk is, 
verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de directeur. 
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Kinderboekenweek 
 

“Worden wat je wil”, de 67e editie van de Kinderboekenweek. Als 
school leggen wij dit jaar de focus op het lezen. 
De Kinderboekenweek benadrukt met het thema “Worden wat je 
wil “ dat boeken kinderen alle ruimte geven om te fantaseren over 
wat zij het allerliefste willen worden, ongeacht welke beperkingen 
daar misschien aanzitten in het echte leven. 

 

Koffie ochtend 
Gewoon omdat het weer het kan!  
Iedere woensdagochtend, na een vakantie, bent u vanaf 08.30 uur van harte welkom om een 
kopje koffie of thee te drinken. 
Heerlijk om elkaar weer te ontmoeten en in gesprek met elkaar te kunnen gaan. Dus heeft u 
een onderwerp waarover u eens van gedachten wilt wisselen...u bent van harte welkom. Dolly 
zal hierbij aanwezig zijn. 
 

Luizenouders 
De vrijdag na de herfstvakantie willen we de kinderen weer op hoofdluis controleren. We zijn 
nog op zoek naar ouders voor unit 2 en unit 4. Het controleren begint gelijk om 08.30 uur. 
Bij onvoldoende aanmeldingen kunnen deze groepen helaas niet gecontroleerd worden. 
Opgeven kunt u zich bij de leerkracht of klassenouder. 
 

Gevonden voorwerpen 
De gevonden voorwerpen hangen bij de 
ingang aan de kapstok. 
Zijn de voorwerpen niet voor vrijdag  
1 november opgehaald dan maken we hier 
iemand anders mee blij! 

 

Buurtbewoners 
Vanuit de bewoners van de appartementen aan de Zwitserlandstraat kregen wij de vraag u te 
informeren over het volgend: 

- de steile helling van de parkeergarage bij de appartementen maakt het onoverzichtelijk 
en lastig om te reageren op auto’s die erg snel langsrijden, 

- dit levert ook een gevaarlijke situatie op voor kinderen en ouders die daar lopen, 
- de containers die hier staan zijn uitsluitend voor het afval van de bewoners. 

We wonen en leven in een vreedzame wijk. Dit betekent dat we met elkaar zorgen voor 
veiligheid, elkaar helpen en allemaal ons steentje bijdrage. U zeker ook! 
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Wall of Fame 
Lieve juf Els. Wij vinden het ontzettend jammer dat jij ons gaat verlaten 
maar zijn ook trots op jou! Jij maakt heel bewust de keuze om afscheid 
te nemen van het onderwijs om jouw zoektocht te maken naar een 
passende baan waar jij energie van krijgt! Dank je wel voor alles en fijn 
dat je nog eens terugkomt om te vertellen wat  ‘jij graag worden wil’. 
 
 

Team Kindcentrum WIJ 

 


