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We zijn alweer aangekomen bij de herfstvakantie. Het regenachtige weer ruilen we komende 
week als het goed is nog even in voor mooi weer.  
 
Kinderboekenweek 
Vandaag is de Kinderboekenweek afgesloten. Alle groepen hebben een bijdrage gemaakt voor het gi 
ga groene boek van Greet Groen. Het boek staat vol met ideeën wat je in of met de natuur kunt 
doen. Er was ook een tekenwedstrijd, de winnaars hebben een leuke prijs ontvangen.  
 
Ouderbijdrage en schoolreis 
De oudervereniging (OV) heeft via Schoudercom een betaalverzoek verstuurd. 
De ouderbijdrage is een vrijwillig bedrag. Met dit geld worden alle feesten zoals Sint, Kerst en Pasen 
op school georganiseerd, traktaties en sinterklaascadeautjes gekocht.  
Het schoolreis geld is een verplicht bedrag. Elk jaar gaan alle groepen 1 t/m 7 op schoolreis en groep 
8 op schoolkamp.  
Mocht u dit bedrag niet kunnen betalen, weet dan dat er mogelijkheden zijn. U kunt met de OV een 
betalingsregeling treffen of bij de directie langskomen om te kijken of u in aanmerking komt voor 
ondersteuning uit een fonds.  
 
Als het financieel even niet meezit…. 
We willen allemaal graag dat alle kinderen hun verjaardag kunnen vieren, naar sport- of zwemles 
kunnen en een muziekinstrument of toneelles kunnen volgen als ze dat leuk vinden. 
Dit is financieel niet altijd haalbaar. Weet dat er heel veel wegen zijn om dat toch te kunnen 
financieren. Op school zijn er mensen die weten waar een potje voor is en hoe je aanspraak op een 
potje kunt maken. Schroom niet en kom vooral langs als u hulp kunt gebruiken of wilt weten hoe u 
iets aan kunt vragen. U kunt ook zelf een aanvraag doen op: Sam& voor alle kinderen 

(samenvoorallekinderen.nl) Er is bijvoorbeeld een verjaardagsbox van stichting jarige job, met een 
cadeautje, traktatie voor de klas en versiering voor thuis. Stichting leergeld kan helpen bij 
schoolmaterialen en het sport- en cultuurfonds helpt bij het volgen van zwemlessen of sport. 
 
Oproep: verhuiswagen gezocht 
Bent u of kent u iemand met een verhuisbedrijf/verhuiswagen? Dan komen wij graag in contact 
i.v.m. de organisatie van het sinterklaasfeest. U kunt dit doorgeven aan juf Cindy.  
 
Oproep: fruitsnijders gezocht 
Wie zou elke donderdag of vrijdag kunnen helpen bij het snijden van het schoolfruit? Het kan direct 
bij het wegbrengen in de ochtend en kost misschien een kwartiertje. U kunt dit doorgeven aan de 
directie via Schoudercom.  
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Dependance 
Deze week zijn de groepen 8 binnen de dependance verhuisd naar de andere kant. Ze zitten nu bij 
de groepen 6 en 7. Een groot deel van het gebouw staat momenteel leeg. Er wordt in de 
herfstvakantie druk verbouwd, zodat we er over een aantal maanden met de hele school in passen.  
Aangezien alle groepen nu aan 1 kant van het gebouw zitten, kunt u de school het beste betreden 
door het schoolplein op te komen aan de kant van de gymzaal. Als u links het plein oploopt ziet u 
een bankje en daarnaast 2 gele deuren. Dat is nu de ingang. De hoofdingang is tijdelijk dicht, i.v.m. 
het toezicht.  
 
Broertjes en zusjes aanmelden 
Dit schooljaar zitten we in de kleutergroepen al weer helemaal vol. Broertjes en zusjes hebben 
voorrang, maar dan is het wel handig voor ons om te weten wie er gaan komen. Heeft u jongere 
kinderen nog niet aangemeld, dan verzoeken we u dit snel te doen.  
Een aanmeldformulier kunt u vragen bij de ambulante collega’s die ’s ochtends bij de deur staan. 
 
Spooky Night 
Zaterdag 22 oktober organiseert de Kubus een spooky night voor kinderen van 8-12 jaar. De flyer 
vindt u in de bijlage.  
 
Vragen 
Mocht u een vraag hebben over Schoudercom of het ouderportaal van Parnassys of heeft u een 
wijziging in persoonlijke gegevens door te geven dan kunt u terecht bij Tanja. Zij is te bereiken via 
t.kerpershoek@dekring.net 
Voor alle overige vragen is het de bedoeling dat u naar de leerkracht van uw kind gaat. Mocht de 
leerkracht u niet verder kunnen helpen dat wordt uw vraag doorgezet of hoort u bij wie u terecht 
kunt.  
 
Een fijne herfstvakantie gewenst! 
 
Team De Kring 
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