
 

 

Weekbrief groep 5-6 
Vrijdag 24 september 

 

Beste ouders, 

Ook schoolweek 5 zit erop. Het was een fijne week met veel succeservaringen. 

Wat is er overwegend hard en serieus gewerkt. In de ouderappgroepen zullen 

jullie dat ook terugzien in de foto's. Een fijne sfeer heerst er in de groepen. Er is 

veel ruimte voor gesprek, werk, spel, maar zeker ook vieren! We vieren deze 

week ook dat onze eerste lading Engelse boeken binnen zijn gekomen.  

 

Dringende oproep: betaling Feestweek  

Helaas, hebben we nog lang niet alle betalingen binnengekregen voor de 

feestweek. We herinneren jullie graag aan het betaalverzoek. Jullie bijdrage is 

cruciaal om dit soort activiteiten ook in de toekomst door te laten gaan.  

We vragen een bijdrage van 55 euro. Je kunt met de volgende link betalen: 

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=UUJ0G8qSkOe2tFCwXVdxS1B

mB478NzQD 

Mocht je wel al je bijdrage hebben geleverd; dank! Zo zorgen we er ook samen 

voor dat we dit soort activiteiten voor onze kinderen kunnen blijven organiseren. 

Versieren KinderBoekenWeek – gang 5/6 

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=UUJ0G8qSkOe2tFCwXVdxS1BmB478NzQD
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=UUJ0G8qSkOe2tFCwXVdxS1BmB478NzQD


We zoeken ouders die ons op 1 oktober om 14.30u kunnen helpen met het 

versieren van onze gang. Mocht je even mee kunnen helpen, laat dit dan aan de 

eigen groepsleerkracht weten.  

 

 

1,5 meter maatregel en toegang tot school 

We vinden het fantastisch nieuws dat de versoepelingen bijna van start gaan. 

We hechten er ook veel waarde aan dat we onze veiligheid blijven bewaken. We 

nemen als school nu een eerste fijne stap richting helemaal het "oude normaal".  

Concreet betekent dat dat we jullie weer binnen kunnen ontvangen. We vragen 

jullie echter om dit voorlopig alleen te doen als er vragen/opmerkingen voor de 

leerkracht zijn. Of als de verjaardag van je kind wordt gevierd.  

We zijn trots op hoe zelfstandig onze kinderen de weg tot hun groepslokaal al 

hebben gevonden. We hopen dat ook te blijven zien.  

Plantenpotjes  

Voor onze kleine plantjes zoeken we nog potten. Wie kan er een paar missen? 

Alle kleuren, maten en soorten zijn welkom.  

Fijn weekend!  

Warme groet, 

Soumaya, Carine, Marga, Arjan, Zineb, Rosa en Youri 

 

 


