
 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 

 
TREFWOORD / MOOI GELUKKIG! 
Het geeft voldoening om iets zo mooi mogelijk te doen. We kunnen genieten van mooie dingen en 
schoonheid vrolijkt ons op. Hoeveel is er niet al mooi van zichzelf en 
heeft geen franje nodig?  
 
In dit thema lezen we het Bijbelverhaal over de Syrische generaal 
Naäman. Zijn prachtige outfit bevestigt zijn status en gezag, maar 
verhult tegelijkertijd dat er onder dat fraaie jasje een zieke man schuilt. 
De generaal is melaats en godsdienstig gezien dus onrein.  
 
In dit thema zoeken de kinderen naar de betekenis die schoonheid voor mensen kan hebben. Ze 
stellen daarbij de vraag in hoeverre een mooie buitenkant kan bijdragen aan het levensgeluk. 
 
START KEUTERWIJS 
Hoera, Villa Keuterwijs is geopend! Wie komt er gezellig op woensdag- en vrijdagmiddag met Stijn, 
Puk en juf Kira spelen? Onze peutergroep vanaf 3 jaar! Heeft u interesse voor uw 3 jarige peuter of 
kent u iemand anders die hier interesse in heeft? Stuur dan een informatie aanvraag naar 
info@kivido.nl.  
 

 
 
PEUTERKNUTSELMIDDAG 
Naast Villa Keuterwijs stellen wij onze school ook na schooltijd weer open voor een 
Peuterknutselmiddag. Heeft u een peuter in huis of kent u peuters, die het leuk vinden om op de 
basisschool te komen knutselen/spelen? Zij zijn van harte welkom op dinsdag 13 november. De 
middag start om 14:30 uur en zal eindigen om 16:00 uur. 
Ook de peuters van Kivido komen deze middag gezellig bij ons knutselen.  
 
OPA EN OMA OCHTEND 
Aankomende woensdag 7 november zijn alle opa’s en oma’s weer van harte welkom om een half uur 
in de klas van hun kleinkind te komen kijken. Er zullen drie blokken beschikbaar worden gesteld van 
een half uur. De ouderraad zal aanwezig zijn om voor koffie en thee te zorgen.  
De intekenlijst zal vooraf gedeeld worden door de leerkrachten. 
 
  



CSG DE WAARD APP 
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen is er inmiddels ook een heuse CSG De Waard app. In de loop 
van dit schooljaar willen we deze app steeds meer in gebruik gaan nemen en steeds meer informatie 
op deze app plaatsen.  Heeft u de app nog niet gedownload? Dit kan via de play- of appstore.  
 
DOPPENACTIE 
Er worden enorm veel doppen gespaard. Onze 
‘tante Ella’ is daar natuurlijk heel blij mee. Ook 
één van onze leerlingen, Tigo Verhey uit groep 6, 
heeft gehoor gegeven aan de oproep om doppen 
te sparen. Hij is zijn eigen spaaractie gestart, om 
zo zijn steentje bij te dragen. In de kerk heeft hij 
een doos neer mogen zetten en bij een bedrijf in 
Numansdorp heeft hij een heleboel doppen op 
mogen halen. De doppendoos zit inmiddels 
alweer helemaal vol.  
Voor de herfstvakantie heeft tante Ella de doos geleegd. Er zat toen 14 kilo 
aan doppen in de doos. Natuurlijk zijn wij heel benieuwd hoeveel kilo er na de 
actie van Tigo in de doppendoos zit. 
 
MELK NA EEN VAKANTIE 
Nog even een reminder voor de kinderen die schoolmelk drinken. De eerste maandag na elke 
vakantie is er geen schoolmelk. Het is de bedoeling dat de kinderen dan zelf iets te drinken 
meenemen.  
 
OPBRENGST KINDERBOEKENWEEK  
Vrijdag 5 oktober was de boekenmarkt. De opkomst was hoog. Er is dan ook voor een mooi bedrag, 
nl. € 910,-, aan boeken uitgegeven. Van dit bedrag hebben wij als school voor €68,50 nieuwe boeken 
mogen uitzoeken.  
 
RENOVATIE SCHOOLPLEIN 
In de komende periode zullen de renovatiewerkzaamheden aan ons schoolplein van start gaan. Dit 
betekent dat er geregeld machines rondom het schoolplein aanwezig zullen zijn. Onder schooltijd 
zullen wij er voor zorgen dat we hier op een veilige manier mee om zullen gaan. We vragen u hier 
ook rekening mee te houden, wanneer u uw kinderen ‘s morgens komt brengen of ‘s middag weer 
op komt halen.  
 
KAART IN ACTIE / ACTIVITEITENTOREN 
Inmiddels zijn alle tekeningen af en liggen ze bij de 
drukker van ‘Kaart in Actie’ om hier mooie kaarten van te 
maken. Binnenkort krijgen alle leerlingen een 
toegangscode, waarbij u online een bestelling kunt 
plaatsen om de kaarten te bestellen. De opbrengst van 
deze actie zal in zijn geheel ten goede komen aan de 
aanschaf van de activiteitentoren op het gerenoveerde 
schoolplein.  
 
  



LEGE FLESSEN INZAMELEN / PANNAKOOI 
In combinatie met de te sparen doppen, kunnen er ook lege flessen ingeleverd worden om zo de 
pannakooi te bekostigen. In de hal hangt een net, waar de kinderen hun lege flessen in mogen 
mikken. In het net mogen alleen flessen gemikt worden, waar de doppen nog op zitten. Deze draaien 
we er op een later moment vanaf. Flessen waar geen dop meer op zit, mogen bij de leerkracht of juf 
Anita Blaak ingeleverd worden. Op dit moment is er voor € 27,70 aan lege flessen ingeleverd. Het 
begin is er.  
 
OVERBLIJFLIJSTEN 
Denkt u nog aan het invullen van de overblijflijsten? Namens de leerkrachten bedankt! 
 
BAG2SCHOOL 
U kunt tot aankomende woensdag 7 november uw zakken met oude kleding ed. 
inleveren voor Bag2School. 
 
SPONSORKLIKS 
Denkt u aan ons wanneer u online iets bestelt? Alle kleine beetjes helpen. 
Inmiddels hebben we al €164,48 bij elkaar gespaard. Alvast bedankt! Meer 
informatie vindt u op www.sponsorkliks.nl 
 
KALENDER 

Datum: Activiteit Groep 

woe. 31 oktober Start Villa Keuterwijs voor alle driejarigen 

woe. 7 november Ophaalmoment Bag2School n.v.t. 

woe. 7 november Opa en Oma ochtend groep 1 t/m 8 

di. 13 november Peuterknutselmiddag  n.v.t. 

woe. 21 november Inloopochtend groep 3 t/m 8 

12 t/m 23 november Voortgangsgesprekken  groep 1 t/m 8 

 
 


