
 
 
 
 
 

                        
 
 
 
 
 
 
Weekagenda  

Maandag        8-10 Weekbrief wordt met u doorgenomen in de ouderkamer 8.30 uur 

Dinsdag          9-10  

Woensdag    10-10  

Donderdag   11-10 Kleedjesmarkt (zie info hieronder) 

Vrijdag          12-10 MR vergadering  14.30 – 15.30 uur 

 

Kinderboekenweek 2018 
Afgelopen woensdag is de 
Kinderboekenweek feestelijk 
geopend! Met als thema 
“vriendschap” was het een 
feest om dit met z’n allen, 
van peuters tot en met 
groep 8 te kunnen doen. 
Heel veel dank aan de 

ouders die hebben meegeholpen met het in elkaar zetten van de feestelijke bogen! 

Kleedjesmarkt 
We hebben tijdens de Kinderboekenweek ook weer een 
kleedjesmarkt. De kleedjesmarkt voor de onderbouw (1-2) en 
bovenbouw (6-7-8) is op donderdag 11 oktober van 8.40 uur tot 9.00 
uur in de gangen en in enkele lokalen. Voor de middenbouw (3-4-5) 
is de kleedjesmarkt van 10.50 uur tot 11.10 uur. 
De kinderen kunnen thuis een aantal boeken opzoeken die ze zelf 
niet meer zullen lezen en die ze willen ruilen met schoolgenootjes. 
Deze boeken kunnen ze vanaf maandag 2 oktober meenemen naar 
school. De boeken mogen niet beschadigd of bekrast zijn. Er wordt 
een vaste prijs gehandhaafd van 1 euro per boek. De kinderen 
mogen zelf een kleedje meenemen om de boeken op uit te stallen, 
die ze willen verkopen. 

Ouders zijn natuurlijk van harte welkom. De kinderen van onderbouw 
(1-2) mogen niet alleen over de kleedjesmarkt lopen. Zij mogen dit 
enkel onder begeleiding van een ouder. Indien U moet werken en er 
niet bij kan zijn, is het misschien mogelijk dat U regelt dat uw kind 
met een andere ouder meeloopt. Kinderen die geen begeleiding 
hebben, blijven bij de leerkracht in de klas. 

Informatieavond VO groep 8. 
Op maandagavond 15 oktober is er een ouderinformatieavond over de overgang van uw kind naar het 
voortgezet onderwijs. De inhoud en specifieke tijd volgt nog in een aparte mail naar groep 8 ouders. 
 
 
 
 



Traktatiebeleid. 
De laatste weken zien we bij jarige Joppen en Jetten mooie en feestelijke, en gezonde traktaties 
voorbijkomen. Is uw kind binnenkort jarig, dan is er op www.rotterdamlekkerfit.nl een leuke 
ideeënpagina met traktaties beschikbaar. Niet alleen leuk om uit te delen, maar ook een leuke 
activiteit om dit met uw kind samen voor te bereiden. 
 
Schoolfotograaf. 
Afgelopen donderdag is de schoolfotograaf op school langs geweest. Alle klassen zijn dankzij de 
goede begeleiding en hulp van vrijwillige ouders in één dag op de foto geweest! Met de flyer die u 

meekrijgt kunt u online een preview bekijken, 
en besluiten of u de foto’s wilt bestellen. De 
betaling hiervan gaat buiten de school om.  
 
Wanneer u niet online kan betalen, maar wel 
de foto’s wilt bestellen, dan kunt u dit alleen 
op vrijdag 12 oktober in de ouderkamer 
contant komen betalen. Vergeet niet om die 
dag wel de flyer van de fotograaf mee te 
nemen. 
 
 
 
 
 

 
 
Dag van de leerkracht. 
Vanochtend hebben alle ouders en 
kinderen hun leerkracht verrast met een 
persoonlijke boodschap op een medaille. 
Dit omdat het vrijdag 5 oktober de dag 
van de leerkracht is. Bedankt allemaal 
voor de leuke, mooie, warme berichten!  

http://www.rotterdamlekkerfit.nl/

