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’t Kuierjournaal
15e jaargang no. 7: 13-11-20

Schoolfotograaf
Op dinsdag 24 november komt Foto Koch
weer voor de jaarlijkse schoolfoto’s. Door
de corona maatregelen is het echter niet
mogelijk om familiefoto’s te maken met
broertjes en/of zusjes die nog niet bij ons
op school zitten. Wilt u dat de
schoolfotograaf een familiefoto maakt
met de kinderen die wel bij ons op school
zitten, dan moet u dat voor dinsdag
24 november doorgeven aan de
klassenleerkracht. Daarnaast heeft Foto
Koch zijn werkwijze aangepast zodat zij
korter op school aanwezig zijn. Er worden
twee opnames per kind gemaakt: de
portretfoto en de nieuwe leunpose. De
groepsfoto wordt een groepscollage.
De complete afhandeling van de
schoolfotografie verloopt via internet.
Tip van de schoolfotograaf: als uw kind
kleurrijke kleding draagt, komt de foto
beter tot zijn recht. Vermijd daarbij
fluorescerende kleding.

Buitenspeelgoed
Dit schooljaar hebben wij uitdagend
buitenspeelgoed aangeschaft, zoals
stelten, hockeymaterialen, springtouwen,
stoeprandje, etc.. Wij hechten er veel
waarde aan dat kinderen actief buiten
kunnen spelen. Op dit moment zien wij
veel enthousiasme bij de kinderen

hiervoor. Echter zien wij ook dat enkele
kinderen hier niet
altijd netjes mee omgaan. Hierdoor gaat
er nog wel eens wat kapot. Daarom
hebben we samen met alle kinderen de
volgende afspraken gemaakt:
- We gebruiken het speelgoed waarvoor
het gemaakt is
- Zien we dat kinderen er op een
verkeerde manier mee omgaan, worden
ze daar op aangesproken en mogen ze
even geen gebruik meer maken van het
speelgoed
- Wanneer iets per ongeluk kapotgaat,
moeten de kinderen dit melden en zitten
er geen consequenties aan
- Wanneer iets bewust kapotgemaakt
wordt, wordt er contact opgenomen met
ouders. We verwachten dan een kleine
vergoeding. Het mooiste is dan dat de
kinderen dit uit hun eigen spaarpot
zouden betalen, zodat ze ook beter besef
krijgen hierover.
We hopen dat we nog lang met dit leuke
materiaal kunnen spelen!!
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Beste kinderen van de Klim-Op,
Mijn verjaardag zit er weer aan te komen.
Natuurlijk vier ik dat ook op de Klim-Op.
Eerst kom ik donderdag 26 november op school om de schoenen te vullen.
Vergeet op deze dag dus niet je schoen mee te nemen naar school!
We vieren het op vrijdag 4 december.
Alle kinderen zijn die dag vanaf 12.00 uur vrij!
Die dag moeten de kinderen wel hun eigen eten en drinken meenemen.
Voor snoepgoed zorg ik.
Iedereen mag op deze dag natuurlijk verkleed komen…
Met vriendelijke groeten,
Sint Nicolaas

Lege batterijen inzamelen
Binnenkort komt er in school een ton te staan waar alle lege batterijen in kunnen. Op deze
manier helpen wij het milieu, maar ook onszelf. Wij krijgen namelijk bij een volle ton een
tegoedbon voor verschillende schoolmaterialen. Op deze manier hopen we samen met u en de
kinderen nog meer buitenspeelgoed aan te kunnen schaffen.
Dus lever vanaf nu je lege batterijen bij ons in!

Op zoek naar kosteloos materiaal
We zijn op zoek naar kosteloos materiaal. Denk hierbij aan eierdozen, doppen, potjes,
lollystokjes, kurken, enz.. Wij gebruiken dit voornamelijk voor knutselactiviteiten en onze
voorraad is aan het opraken. Dus mochten jullie thuis nog materialen over hebben, laat het dan
meenemen naar school.

Nonna
Op 5 november is Nonna Pas geboren. Lief zusje van Poppy (gr. 4a),
Rock (gr. 2b) en Luchie (gr. 1a) en dochter van Mendel en Michel
Pas. Van harte gefeliciteerd en heel veel plezier met jullie nieuwe
zusje en dochter.

Het volgende Kuierjournaal verschijnt op vrijdag 27 november
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