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BIJLAGE 
Stand van zaken acties primair onderwijs 

GLAZEN POTTEN EN PETFLESSEN 
Voor het knutselen op de Sinterklaasmiddag en rond 
kerst zijn we dringend op zoek naar petflessen en 
glazen potten. Deze kunt u inleveren bij de ingang 
van de school. Alvast hartelijk bedankt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAARSEN GEZOCHT 
Voor ons volgende thema zijn wij op zoek naar 
kaarsen in alle soorten maten. Dikke, dunne, grote, 
kleine, smalle, brede, gebruikt, ongebruikt. Heeft u 
nog iets liggen? Graag! De kaarsen mogen afgegeven 
worden bij de kleuterleerkrachten. We gaan er heel 
veel mee werken dus u krijgt ze helaas niet terug. 
Alvast bedankt! 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHOOLFOTO'S 
Beste ouders/verzorgers , 
Denkt u nog aan het bestellen van de schoolfoto's? 
Dit kan nog tot 1 december 2017.  

AFWEZIG 
Juf Rachel is komende week wegens privereden niet  
aanwezig. Op dit moment weten we nog niet hoe de 
vervanging geregeld gaat worden. 
Juf Judith zal tot aan de kerstvakantie ook haar 
werkzaamheden niet oppakken. 
 

DOPPEN VOOR HULPHONDEN 
Ik ben Luna uit groep 7 en ik spaar doppen voor 
mensen die een hulphond willen. Het is zonde om 
wat weg te gooien als je er wel nog wat mee kan. Als 
je een flesje met een dop hebt kan je de dop ook 
recyclen en dan kan je er bijvoorbeeld weer een 
hulphond van kopen. Dus als je mij wil helpen en 
doppen wil geven breng ze maar naar 
groep 7. 
Luna  
 

OP TIJD… 

We zien de afgelopen periode dat een aantal 
leerlingen regelmatig te laat op school komen. We 
vinden het fijn wanneer de kinderen op tijd op 
school zijn, zodat we goed met elkaar kunnen 
starten. 
De schoolbel gaat 5 minuten voor aanvang van de 
lessen. Dat is om 08.25 uur. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jeroen Nouwens 

AGENDA 

 27 en 28 november 

 5 december 

 12 december 

 19 december 

 20 december 

 22 december 

 Rapportgesprekken 

 Sinterklaasviering 

 Studiemiddag, mogelijk stakingsdag 

 Studiemiddag indien staking van 12 december doorgaat 

 Kerstviering  

 Kerstvakantie begint voor iedereen om 12.00 uur 
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SANTARUN 

Loop jij ook gezellig mee op zaterdag 16 december in 
Zierikzee? 
Op zaterdagmiddag 16 december 2017 vindt de 
tweede editie plaats van de Santa Run in Zierikzee. 
De grootste Santa 
Run in Zeeland is 
een vier 
kilometerlange 
funloop waarbij de 
deelnemers, 
verkleed als 
Kerstman, dwars door het prachtig verlichte centrum 
van Zierikzee lopen voor het goede doel. Vorig jaar 
tijdens de eerste editie waren er al meer dan 300 
verklede Kerstmannen aan de start. 
Loop, wandel of ren mee met je klasgenootjes, 
familie of sportvriendjes! We gaan er met z’n allen 
een gezellig feest van maken, onder meer met DJ 
Kosta op het ‘Santaplein’. Inschrijven kan via 
https://zierikzee.rotarysantarun.nl/ en kinderen tot 
12 jaar zijn zelfs gratis(*). Voor het inschrijfgeld 
krijgen alle deelnemers een echt Kerstmannenpak 
(kindermaat beschikbaar) dat je na afloop mag 
houden, een officieel startnummer en uiteraard een 
echte Santa Run medaille. Alle verdere informatie 
over route, starttijden en programma staan op deze 
website. Voor een sfeerimpressie, filmpje van de 
warming-up: 
https://zierikzee.rotarysantarun.nl/filmpjes/  
Dit jaar gaat de opbrengst naar Stichting Leergeld 
Oosterschelderegio en naar culturele activiteiten 
voor ouderen op Schouwen-Duiveland die veelal 
thuis zitten. 
(*)Kinderen zijn gratis tot 12 jaar (tot 1.35 m). 
Echter, voor elke inschrijving zijn er wel eenmalig 
iDeal-kosten van € 1,05. Advies is dus om niet per 
pak te bestellen, maar met een groep samen. 
 

 

 

 

KOM JIJ VAKANTIEMIXEN BIJ 
KIBEO? 

 Tijdens de kerstvakantie toveren we de BSO om tot 
een Winter Wonderland! Speel je ook mee met de 
VakantiemiX? 
  
Winterse spelletjes, koken en knutselen 
We gaan onder andere winterknutsels maken, een 
sneeuwvlokkendans doen, hutten bouwen en 
wentelteefjes maken én opeten. En wat zou het leuk 
zijn als we lekker buiten in de sneeuw kunnen 
spelen! 
  
Bekijk hier het programmaboekje van 
de VakantiemiX. 
  
Aanmelden kan makkelijk online 
Aanmelden kan gemakkelijk op kibeo.nl. Speel je 
anders niet op de BSO? Dan ben je natuurlijk ook 
van harte welkom. Net als vriendjes en 
vriendinnetjes. Meld ze wel even aan. 
 Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Klantrelatie via klantrelatie@kibeo.nl of 
0113-760 250. 
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