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VOOR IN DE AGENDA

HIEP HIEP HOERA!
Een fijne verjaardag!

OKTOBER
8 Kris Freyser
10 Jari Celie
13 Caroline den Hamer
15 Robin van de Walle
18 Medine Ardicyaka
26 Esmanur Karademir
27 Milan van Dijk
27 Semih Mulder
29 Turhan Kaya

NOVEMBER
2 Laura de Theije

5 t/m 16 oktober Kinderboekenweek
14 oktober
Kinderboekenmarkt op school
19 oktober
fietscontrole groep 3 t/m 8
24 t/m 28 oktober Herfstvakantie
4 november
Nieuwsbrief 3 wordt verstuurd
9 november
Nationale schoolontbijt
21+22 nov.
Oudercontacten gr 3 t/m 8
21 november
afsluiting training
weerbaarheid groep 8
25 november
Eerste Rapport mee
2 december
Sinterklaasviering
21 december
Kerstdiner op school
23 december t/m 6 januari Kerstvakantie
---------------------------------Let op! De kinderen zijn, anders dan
voorgaande jaren, op donderdagmiddag
22 december NIET vrij.
We verwachten deze middag de kinderen
gewoon tot 15.15 uur op school.
----------------------------------

Kinderboekenweek
Van 5 t/m 16 oktober is het weer Kinderboekenweek. Dit jaar met het thema “Voor altijd jong”.
We hebben de Kinderboekenweek afgelopen woensdag met de gehele school feestelijk geopend.
Naast de activiteiten die we in de groep organiseren, sluiten we de Kinderboekweek ook weer
feestelijk af met onze jaarlijkse Boekenmarkt en dit jaar ook wafelverkoop op vrijdag 14
oktober. Jong en oud is deze middag van harte welkom!

Boekenmarkt en wafelverkoop
Als afsluiting van de Kinderboekenweek, organiseren we vrijdagmiddag 14 oktober van 14.45 uur
tot en met 15.45 uur een Boekenmarkt voor jong en oud op school. Er zijn dan weer
kinderboeken, informatieve boeken en boeken voor volwassenen tegen een klein prijsje te koop.
Daarnaast verkopen we dit jaar ook de bekende “Marijkeschool wafels”. De volledige opbrengst
wordt besteed aan nieuwe boeken voor onze schoolbieb.
Iedereen is deze middag van harte welkom!

KOOP EEN KINDERBOEK BIJ BRUNA EN LEVER DE BON IN OP SCHOOL!
Bij Bruna Axel kunnen we ook dit jaar weer sparen voor de schoolbieb. Hoe werkt het? Als je een
kinderboek bij Bruna koopt tijdens de Kinderboekenweek van 5 t/m 16 oktober, kun je de
kassabon in inleveren op school bij je juf. De school verzamelt alle kassabonnen en gaat aan het
einde van de actie naar de Bruna winkel om de kassabonnen in te leveren. De school mag bij
Bruna voor 20% van het totale bon bedrag leesboeken uitzoeken. Voor niets! Nou ja, voor de
bonnen. Hoe meer kinderboeken jullie bij Bruna kopen, hoe meer boeken er dus naar de
schoolbieb gaan!

Jaarlijkse fietscontrole
Op woensdagochtend 19 oktober gaan we weer de jaarlijkse fietscontrole houden voor de
kinderen uit de groepen 3 t/m 8. De kinderen mogen deze dag met de fiets naar school komen.
Op deze ochtend wordt de fiets van uw kind op
de onderstaande punten gecontroleerd:
* werkende fietsbel aanwezig
* wielreflectie aanwezig aan de zijkant van
het voor- en achterwiel
* reflectoren op de trappers
* werkende voor- en achter verlichting
* rode achter reflector aanwezig.
Bovenstaande punten zijn wettelijk verplicht!!!

Verder zal er ook gekeken worden naar de
volgende punten:
* hoogte van het stuur en zadel en of deze
goed vast zitten
* zitten de handvaten goed vast
* zijn de banden goed opgepompt en hebben
deze voldoende profiel
* zijn de trappers stroef genoeg
* is de ketting goed gespannen en gesmeerd
* zit de bagagedrager goed vast.

Wij zouden u willen vragen om samen met uw kind de bovenstaande punten te controleren en
indien nodig te herstellen, zodat ze tijdens de controle een dikke krul krijgen op de checklist.
Deze krul is leuk, maar uiteindelijk is het doel om de kinderen veilig en goed zichtbaar te laten
fietsen. Niet alleen van en naar school maar ook in de donkere wintermaanden.

Alvast bedankt voor uw medewerking,
Met vriendelijke groet,
De verkeersouders

Dringende oproep!
Hulp voor fietscontrole gezocht.
Voor woensdagochtend 19 oktober zijn we nog op
zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen bij de
fietscontrole. Mocht u willen helpen, of iemand
kennen die graag wil helpen, kunt u dat doorgeven
aan de juf van uw zoon/ dochter.
Alvast bedankt voor uw helpende hand!

KINDERBOEKENWEEK
In de ochtend van 4 oktober gingen we dansen om de kinderboekenweek te openen. Het thema is:
voor altijd jong. Het was een leuk en vrolijk liedje. De juffen hadden zich als oma verkleed. Juf
Jolanda had zelfs een scootmobile! Er was een oma, juf Emmy, en die had spelletjes bij. Ze had
een blaaspijp, knikkers, een spelletje met ballen en een jojo. Ze zag er ook heel sportief uit.
Deze week gaan we heel veel lezen. Er waren ook veel kinderen verkleed. Er was ook een stelling.
Ga je meer lezen in de kinderboekenweek? Dat zullen de kinderen vast doen. En aan opa’s en
oma’s: blijf voor altijd jong! Het is ook een leuke videoclip. Als je hem wilt opzoeken: kinderen
voor kinderen voor altijd jong.
Nynke

Cultuurmenu
Het cultuurmenu gaat over een eenhoorn en over dieren want die dieren gingen met hun in de
boot. Alle dieren die gingen mee poema’s giraffen zelfs mieren en de papagaai enzovoort. Maar
die eenhoorn had dus op dit moment de boot gemist en toen ging hij telkens achter de boot aan
maar toen kwam hij een ijsblok tegen en daar ging hij schuilen, maar er was ook een robot
eenhoorn. Iedereen wou hem aaien maar niet iedereen kon hem natuurlijk aaien dus er mochten
maar een paar mensen hem aaien. Ik vond het niet zo erg dat ik hem niet kon aaien maar
natuurlijk was het heel leuk want ik kon hem nog op het laatst aaien.
Ik hoop dat jullie mijn verhaaltje over het Cultuurmenu leuk vonden.
Groeten luna le pair

De zomervakantie ligt alweer een dikke maand achter ons, het nieuwe schooljaar is weer volop
aan de gang maar op BSO de Stampertjes zijn de eerste voorbereidingen voor de herfstvakantie
al begonnen.
Het thema deze herfstvakantie zal zijn : KUNST OP DE BSO!
Het wordt een week boordevol kunstzinnige activiteiten , vanaf schilderen tot fotografie,
verschillende vormen van kunst zullen tijdens de herfstvakantie voorbij komen.
Kunnen we mooi zien of er nog wat Rembrandts of Picasso’s in de dop hebben rondlopen op de
BSO.Aanmelden voor de herfstvakantie kan tot 14 oktober. De opvang vindt plaats op BSO
Drakenstein (Antoniusschool)
Heb je vriendjes, vriendinnetjes, neefjes of nichtjes die ook wel eens mee zouden willen aar de
vakantieBSO? Ook zij zijn van harte welkom! Vraag ons naar de voorwaarden.
Tijdens de vakantie zijn we altijd via email te bereiken stampertjes@kinderopvangzvl.nl
************************************************
HELP! MIJN VASTE OPPAS KAN NIET!
Opa en oma op vakantie, u moet extra werken en u heeft dringend opvang nodig voor uw
kind(eren)?
Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen biedt u de oplossing aan:
INCIDENTELE OPVANG VIA EEN STRIPPENKAART
De werkwijze is als volgt: u koopt een strippenkaart op een van onze vestigingen en u neemt de
uren af die u nodig heeft. Via de strippenkaart heeft u recht op belastingteruggave en de kaart
blijft onbeperkt geldig.
Voor meer informatie zie onze website www.kinderopvangzvl.nl of neem contact op via 0115612368 of info@kinderopvangzvl.nl
Team BSO de Stampertjes
Juf Sylvia, juf Kezban en juf Odetta

