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In deze nieuwsbrief: 

NIEUWSBRIEF NR 3 

Vrijdag 1 Oktober 2021 

Belangrijke data: 

- Kinderboekenweek 
- Oproep 

- Gymkleding 
- Klusjesmiddag 
- Krentenbaard 

Dinsdag 5 oktober: 

Dag van de leraar 

16-24 oktober: 

Herfstvakantie 

 

 

Kinderboekenweek 
Dinsdag 5 oktober start de Kinderboekenweek met het thema Worden wat je wil! Het maakt niet uit wie 
je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud bent of al tien 
jaar, ieder kind kan worden waar het van droomt. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden 
wat je wil en alvast dromen over later! Uw kind mag dinsdag verkleed naar school komen! 
Er zijn nieuwe boeken aangeschaft en er zal weer veel (voor)gelezen worden. 

 

 

Van Aardbeidenkweker tot zilversmid 
Aansluitend op het thema van de Kinderboekenweek willen wij de kinderen een beeld geven van welke 
beroepen er zo al zijn. Daar hebben wij uw hulp voor nodig!  
Wie van u zou over haar/zijn beroep willen vertellen en/of er iets van laten zien in de klas of meerdere 
klassen. 
Stuur dan een mail naar de leerkracht van uw kind om de mogelijkheden 
te bespreken en afspraken te maken. 
Alvast heel erg bedankt voor de medewerking namens het hele team. 
 
Gymkleding 
Tijdens de gymlessen valt het op dat sommige kinderen in hun 'normale' kleding naar de gymles gaan. 
Omwille van de hygiëne willen wij u er op wijzen dat een apart shirtje, broekje en gymschoenen verplicht 
zijn tijdens de dagen dat uw kind gym heeft. 

 
Klusjesmiddag 
TROTS op de kinderen van de Kinderwijkraad Staatsliedenbuurt en hun klasgenootjes!!! Afgelopen 
dinsdag vond de klusjesmiddag plaats en wat hebben de kinderen hard gewerkt! Hier leest u het verslag. 

 
Krentenbaard 
Er is krentenbaard vastgesteld op school. Krentenbaard is een ontsteking van de huid die bij veel 
(jonge) kinderen voorkomt. Vaak komt deze ontsteking rond mond en neus voor. Om krentenbaard te 
voorkomen is het belangrijk om regelmatig handen te wassen. Heeft uw kind toch last van plekjes? Maak 
een afspraak met uw huisarts. Meer info over krentenbaard? Kijk op: https://www.rivm.nl/vragen-en-
antwoorden-krentenbaard 
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