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Schoolfotograaf  
Vandaag is de schoolfotograaf op school. De kinderen zijn allemaal op de foto geweest, individueel, 
met hun broertjes of zusjes en met de hele klas. Binnenkort zult u de foto’s te zien krijgen via een 
inlogcode die de kinderen gaan krijgen.  

 
Kind-oudergesprekken 

Komende week zijn de kind-oudergesprekken gepland. Denkt u eraan om in te schrijven via Parro? 
We zouden u graag allemaal even spreken. Zo kan de leerkracht u leren kennen en kunnen wij met u 
in gesprek over de samenwerking met elkaar om het voor uw kind zo prettig mogelijk te maken op 
school, voor een optimale ontwikkeling.  

 

Kinderboekenweek 2019 

Op woensdag 2 oktober gaan we met de hele school de Kinderboekenweek openen. Het thema dit 
jaar is ‘Reis mee!’. In deze periode t/m 11 oktober gaan we veel dingen ondernemen. Groep 1/2 en 
groep 5/6 hebben workshops op school. Groep 3/4 en 7/8 gaan naar de bibliotheek om daar aan 
activiteiten mee te doen. Houd Parro in de gaten, want uw hulp kan gevraagd worden.  

Op vrijdag 11 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af met een ruilmarkt. De kinderen mogen 

vanaf maandag 7 oktober t/m donderdag 10 oktober een boek (maximaal twee!) mee naar school 

nemen die ze niet meer lezen en niet meer willen. Deze worden verzameld in bakken in ‘t Trefpunt of 
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BELANGRIJKE DATA 
 
27 september schoolfotograaf 
3 oktober omgekeerde kind-oudergesprekken 
7 oktober  omgekeerde kind-oudergesprekken 
9 oktober Vergadering OV 
21 – 25 oktober herfstvakantie 
28 oktober leerlingen vrij – studiedag team 
8 november Vliegercafé, 8:30 uur 
12 november Ouderavond 20-21:30 uur ‘Zorg’ 
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in de Unit. Op vrijdag mogen de kinderen dan uit al deze boeken een boek voor zichzelf kiezen. Zo 

gaat elk kind met een ‘nieuw’ boek naar huis! 

Kinderboekenweek boekhandel Westerhof actie 
Van 2 t/m 13 oktober is het weer Kinderboekenweek. Boekhandel 
Westerhof in Stadshagen en de stad willen graag samen met 
scholen, ouders/verzorgers én kinderen het lezen van 
kinderboeken stimuleren, daarom organiseren ze een fantastische 
scholenactie tijdens de Kinderboekenweek: ‘Sparen voor je 
schoolbieb’. Hoe meer ouders meedoen, hoe meer gratis 
kinderboeken onze school bij Westerhof mag uitzoeken!  
 

Hoe werkt de actie 'Sparen voor je schoolbieb'? 
 Ouders kopen tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij een Westerhof boekhandel 

(Wade 106, Stadshagen én Diezerstraat 118, centrum) en leveren de kassabon(nen) in op 
school, bij de leerkracht van je kind.   

 De school verzamelt alle kassabonnen van aankopen gedaan tijdens de actieperiode (van 2 
t/m 13 oktober 2019). 

 De school mag voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken uitzoeken bij 
Westerhof. 

Wij hopen dat veel van jullie meedoen, want leesplezier creëer je samen! 
 

Jaaragenda 
Via de MR bereikte ons het bericht dat er onduidelijkheid is m.b.t. onze 
jaaragenda, met name wat betreft vakanties en vrijedagen door teamstudies. Deze 
dagen zetten wij uiteraard in Parro (dit is inmiddels gebeurd), maar mocht het daar 
nog  niet verwerkt zijn, dan kunt u altijd deze informatie op onze website vinden. 
Ook is de planning m.b.t. vakanties en vrije dagen al ruim voor de zomervakantie 
via het Vliegernieuws verspreid.  

Wij kiezen er bewust voor de jaaragenda niet meer op papier te verspreiden. Tegenwoordig gaat er 
zoveel digitaal, dat wij ook de agenda digitaal houden. Zo kunt u altijd de juiste informatie vinden en 
ontstaat er geen onduidelijkheid als er onverhoopt toch een wijziging plaatsvindt.  
 

Gevonden voorwerpen 
De bak met gevonden voorwerpen staat vanaf dit schooljaar in de berging (achter het wandrek op ’t 
Trefpunt). Mocht u iets vinden of zoeken, dan kunt u daar de bak vinden.  
 

Privacy 

Afgelopen half jaar hebben we u regelmatig verzocht om door te geven wat uw privacyvoorkeuren 
zijn m.b.t. het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon of dochter. Inmiddels hebben vele ouders dit 
al doorgegeven. Mocht u niets hebben doorgegeven of op Parro hebben ingevuld, dan moeten wij dit 
beschouwen als ‘geen toestemming’. Dat betekent dat uw kind niet meer gefotografeerd gaat 
worden, ook niet tijdens zijn of haar verjaardag, presentaties van Blink, of andere activiteiten op 
school. U kunt te allen tijde uw voorkeur op Parro inzien en wijzigen. U kunt onderscheid maken of 
beeldmateriaal wel/niet gebruikt mag worden op: 
- Parro 
- In het Vliegernieuws 
- In de schoolgids 
- Op de website 
- Op socialmedia 
- door de schoolfotograaf 
 



Oproep vanuit de Carnavalsoptochtcommissie:  
 
Beste ouders, 

 

Welke ouder houdt er nou niet van een feestje?  

De carnavalsoptochtcommisie (goed scrabble woord) is opzoek naar 

enthousiaste ouders die van aanpakken houden! Door het vertrek van 

meerdere leden hebben we wat extra handjes nodig. 

 

Wil jij met ons de organisatie oppakken om er weer een feestelijke optocht van te maken. Je hoeft niet 

super handig of technisch te zijn, maar als je een beetje creatief in gedachte en uitvoering bent is dat 

wel fijn.  

 

We horen jullie al denken “waar haal ik de tijd vandaan” en dat snappen we heel goed. Het scheelt dat 

het maar een tijdelijke organisatie is van okt-febr. In het begin komen we ongeveer 2x per maand 

samen en tegen het eind is het vaak wel 2x per week. We vergaderen en knutselen meestal in de 

avonduren. We hebben zeker 2/3 nieuwe leden nodig. 

Lijkt het je leuk of heb je nog vragen spreek ons aan of mail ons.  

 

Groetjes  

Harriët, Frans, Nienke, Natasja, Anja, Martijn en Ingrid 

 

E-mail: regterschotingrid@gmail.com 

 
 

Bijlagen: 
- Vrijwilligers gezocht Westenholte Kids 
- Uitnodiging kinderviering  
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