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         Woensdag 7 oktober 2020 

 

In deze nieuwsbrief vindt u o.a. informatie over de bonnetjesactie van de Bruna, Basisonline en 

gevonden voorwerpen.  

 

Kinderboekenweek - bonnetjesactie 

In het kader van de kinderboekenweek doen wij mee aan de bonnetjesactie van Bruna. Heeft u een 

aankoop gedaan bij de Bruna en wilt u de school helpen om nieuwe boeken voor bibliotheek aan te 

schaffen? Lever de bon in en de school krijgt 20% van het bedrag cadeau om nieuwe boeken te 

kopen.  

De bonnen kunnen ingeleverd worden bij de leerkracht. De tussenstand op dit moment is: €93,- 

voor de schoolbieb. 

 

Basisonline 

Sinds de start van dit schooljaar loopt de communicatie via het ouderportaal Basisonline. Er blijkt 

een vertraging te zitten op onze berichtgeving en het verschijnen in de mailbox bij ouders. Wilt u 

direct de informatie krijgen dan is het handig om de app van Basisonline op uw telefoon te 

installeren en de pushberichten in te schakelen.  

 

Gevonden voorwerpen 

Al tijden ligt de bak met gevonden voorwerpen behoorlijk vol. Aangezien de school gesloten is voor 

ouders is het lastig om even een kijkje te nemen. Op onderstaande foto’s een overzicht wat er 

allemaal in de bak ligt.  
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Studiedag 

Op donderdag 8 oktober is de eerste studiedag van dit jaar. Alle kinderen zijn deze dag vrij.  
 
Flyer activiteitencommissie 

Vandaag heeft uw kind de flyer van de activiteitencommissie (AC) meegekregen. De AC ondersteunt de 
school in het organiseren van allerlei leuke activiteiten en feesten. Zij zoeken nog enthousiaste ouders 
om daarbij te helpen. Bekijk de flyer aandachtig, want met de hulp van ouders kunnen we een hoop 
leuke dingen organiseren! 
 
Continuroosterdag – zet in de agenda! 

Eerder bent u al geïnformeerd over de dagen met een continurooster i.v.m. Sint en de 

Koningsspelen. Ook donderdag 17 december zal een dag met een continurooster zijn. We zullen 

deze dag Kerst vieren op een aangepaste manier. De eindtijd voor een dag met een continurooster 

is 14.00 uur.  

 

Volgende nieuwsbrief  

De volgende nieuwsbrief verschijnt woensdag 28 oktober.  

 

Belangrijke data:   

Donderdag 8 oktober  studiedag, alle leerlingen zijn vrij 

19 t/m 23 oktober   herfstvakantie 

Dinsdag 27 oktober  MR- vergadering 20.00 uur 
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