
 

 

17 november 2011 

Juf Herma.                                                                     

We kunnen melden dat het gelukkig goed gaat met 

juf. Er wordt zelfs al gesproken over naar huis 

gaan.  U begrijpt dat ze weer moet aansterken na 

zo’n zware ingreep (hartoperatie). Natuurlijk zal 

een kaartje haar vast goed doen. Haar adres is: 

Scheermolen 62, 7641 LW Wierden. 

Welkom.                                                                             

Aaron Kortenhoeven en Luca Harmen zijn gestart  

met hun schoolloopbaan in groep 1. Hartelijk 

welkom Aaron en Luca, we wensen jullie een fijne 

tijd bij ons!   

Schoenendoosactie.                                                        

Gelukkig was het een grote aanhanger 

vrijdagmorgen. Dat was maar goed ook, want er 

waren weer een heleboel mooi versierde en 

gevulde dozen. Iedereen hartelijk bedankt voor 

het meedoen! We hopen dat ze goed ontvangen 

worden.                                                          

Anti-pestdag.                                                                             

Hebt u ze al gezien? Op donderdagmiddag 10 

november is meester Henk druk bezig geweest om 

de speciale tegels te plaatsen bij de hoofdingang 

en bij de kleuters. De kinderen hebben het 

allemaal kunnen zien en gehoord. Niet pesten 

maar samen spelen. 

Contactavonden voor groep 1 t/m 7.                                                           

Als het goed is, hebt u een uitnodiging voor 

maandag- of dinsdagavond gekregen. Als dat niet 

zo is, moet u even een seintje geven. We 

verwachten u ruim van te voren, zodat u eerst 

schriften en dergelijke in kunt kijken en eventueel 

een kopje koffie/thee van onze actieve 

oudercommissie kunt drinken. 

Ouderbijdrage.                                                                      

Enige tijd geleden hebt u van de oudercommissie 

een brief ontvangen over de ouderbijdrage. Wilt u 

er voor zorgen dat u de bijdrage betaald? Bent u 

de brief kwijt, dan kunt u contact opnemen met 

Esther Ooms (576459).  

 

 

 

 

Kledinginzamelactie Reshare.  

Het schiet alweer op! Op vrijdag 9 december kunt 

u uw gebruikte kleding inleveren, want dan komt 

Reshare (de kledinginzamelactie van het Leger des 

Heils) bij ons op school. Na de geslaagde actie van 

begin dit jaar (€ 350,-) willen we opnieuw kijken of 

we dit bedrag kunnen evenaren of overtreffen! We 

hopen dat u ook komende maand weer wilt 

meedoen aan deze actie. Vanaf donderdag de 6
 

december kunt u  in de hal uw kleding in zakken 

inleveren. Op vrijdag (waarschijnlijk  ’s morgens 

vroeg) zal er dan een container worden geplaatst 

waarin de bewaarde kleding kan worden 

gedeponeerd. Behalve dat we het goede doel 

steunen, krijgt de Oudercommissie ook nog een 

financiële vergoeding die geheel ten goede komt 

aan de kinderen. We zijn op zoek naar de volgende 

kleding; alle draagbare boven – en onderkleding 

(geen vervuilde kleding!), draagbare schoenen (aan 

elkaar gebonden), huishoudtextiel (washandjes, 

handdoeken, tafellakens, dekens, kussenslopen), 

zachte knuffelbeesten. Wilt u alle kleding tot die 

datum bewaren, zodat we kunnen rekenen op een 

grote opbrengst? Mocht opslag een probleem zijn, 

neem dan contact op met school, meester Peter  

(p.westen@home.nl ) of Margreeth Hakkert ( 

whakkert@versatel.nl  - Oudercommissie). 

Enquête.                                                                                     

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een vragenlijst 

over de veiligheid op weg naar school. Wilt u die 

voor donderdag 24 november ingevuld inleveren 

op school?    

Belangrijke data:                                                                   

21/22 nov.: contactavond gr. 1 t/m 7                         

5 dec.: bezoek Sint ’s morgens, ’s middags groep 1 

t/m 4 vrij, gr. 5 t/m 8 gewoon naar school                     

9 dec.: inzameling gebruikte kleding door 

oudercommissie                                                                      

12 dec.: gebedsgroep 13.30 uur in school                                                               
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