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Pleintjesactiviteit 

Smwo is zoals u wellicht gezien heeft, weer gestart met de 

pleintjes activiteiten. Iedere maandagmiddag kunnen 

kinderen van 6-12 jaar  meedoen met allerlei vormen van 

sport en spel.  

De pleintjesactiviteit is een open inloopactiviteit en is gratis. Bij 

slecht weer gaat de activiteit niet door.  

Ouderportaal Parnassys 

27 september heeft u een mail gekregen over het activeren 

van het ouderportaal.  Dit schooljaar gaan we in ons 

administratie systeem steeds meer zaken openzetten, zodat u 

zelf mee kunt kijken en bepaalde gegevens kunt beheren.  

Veel ouders hebben dit al gedaan, maar nog niet iedereen. 

We willen u vragen dit te doen, want binnenkort ontvangt u 

weer nieuwe informatie hierover. 

 

Ouderbijdrage 

Er zijn al enkele vragen over geweest, maar de facturen voor 

het betalen van de ouderbijdrage komen er zo spoedig 

mogelijk aan. De stichting is overgestapt naar een ander 

boekhoudprogramma en heeft nog even de tijd nodig om 

eea in te richten. Wordt vervolgd dus…. 

Kleuterbouw 

We zijn weer gestart met het uitdelen van de 

veterstrikdiploma’s. Kinderen oefenen thuis en wanneer ze op 

school laten zien dat ze kunnen strikken, mogen ze hun naam 

op het bord plakken. Ze ontvangen ook een officieel diploma! 

  

 

Op de agenda:  

 

 

12 oktober  

Show Mad Science (onder  schooltijd) 

 

13 oktober 

Afsluiting Kinderboekenweek 

 

16-20  oktober 

Herfstvakantie 

 

30 oktober- 3 november  

Project doe-us groep 7 en 8 

 

8 november  

Nationaal schoolontbijt 

 

9 november  

Mad Science bijeenkomst 1 

16  november  

Mad Science bijeenkomst 2 

23  november  

Mad Science bijeenkomst 3 

30 november  

Mad Science bijeenkomst 4 
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Bag 2 school 

Woensdag zijn de zakken mee gegaan van Bag2school. U kunt de zakken gevuld met 

kleding, gordijnen, dekens, schoenen, enz. vanaf 25 oktober inleveren op school. De 

kledingzakken worden 30 oktober op school opgehaald.  

 

Afsluiting kinderboekenweek 

Vrijdag is de afsluiting van de kinderboekenweek, wanneer de kinderen van groep 1 

ent/m 4 het nog leuk vinden, mogen zij verkleed naar school komen.  

Fietsenkeuring 

Afgelopen maandag hadden we de fietsenkeuring in groep 5 t/m 8. We zijn 

blij dat we kunnen melden dat er een heel veel fietsen goedgekeurd zijn. 

Enkele kinderen hebben te horen gekregen dat hun fiets niet aan alle punten 

voldoet, gelukkig waren dit allemaal kleine dingetjes, dus eenvoudig op te lossen.   

Hoofdluis  

Tijdens de controle van 9 oktober  hebben we  helaas weer kinderen met luis en/of neten  

geconstateerd. 

We willen u vragen in de vakantie goed te blijven controleren. Geef de luizen geen kans 

om eitjes te gaan leggen, controleer daarom dagelijks het haar van uw kind en verdere 

huisgenoten, zodat u snel tot actie kunt overgaan wanneer u hoofdluis constateert.  

Ook het haar in een staart of vlecht dragen bij de meisjes raden we aan.  

 

Kinderpostzegels 

Ook dit jaar hebben de leerlingen van groep 8 kinderpostzegels verkocht. 

Het geld dat hiermee is opgehaald, wordt ingezet om leeftijdgenootjes 

een goed thuis te bieden. De totale opbrengst van dit jaar op onze 

school is €   2303,95 , dus een compliment voor onze groep 8.  
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OR zoekt hulp voor 1 november 

Woensdagmiddag 1 november organiseert de OR weer een gezellige knutsel- en 

spelletjesmiddag voor de kinderen van groep 1 tot en met 8. Hiervoor zijn we op zoek 

naar 5 hulpouders. Lijkt het je leuk om ons team te helpen, geef je dan via de mail op(or-

tkofschip@outlook.com) We verwachten je dan om 12 uur  rond 17 uur ongeveer zijn we 

klaar. 

 

Ook zijn we op zoek naar veel (groene) eierdozen. Deze kunt u afgeven bij de leerkracht 

van uw zoon en/ of dochter. 

Groeten, de OR-leden. 

 

Herfstvakantie  

We wensen iedereen een fijne herfstvakantie. 

 

 

Bijlagen 

- Multi Skillz Tennis aanbod, kinderen kunnen in Laco gratis trainingen bijwonen op 

donderdag middag. Lees in de bijlage alle informatie en hoe je je kunt opgeven.  

 

- Uitnodiging Halloween middag op 1 november         

LET OP AANMELDING ALLEEN VIA DE MAIL!! 
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