
  

 

Dinsdagkrant 
       Dinsdag 15 oktober 2019                            Jaargang 25 nr. 8 
 
Herfstvakantie 
Volgende week hebben we een weekje vrij. Het is dan herfstvakantie. Even lekker 
uitwaaien! Maandag 28 oktober beginnen we weer. 
 

 
 
Hoofdluizencontroleteam 
Al jaren hebben we een groepje ouders 
op school die na de vakanties de 
kinderen controleren op het al dan niet 
hebben van hoofdluizen. Helaas is het 
niet het meest dankbare werk, omdat 
deze mensen vaak negatieve 
opmerkingen te horen krijgen, maar de 
groep mensen is onmisbaar binnen de 
school. We komen nu enkele mensen 
tekort. Wie wil helpen met dit zeer 
zinvolle werk? 
Meer info bij Ilona de Pagter. 
(idepagter@outlook.com) 
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Open Huis Dagen 
Gezellig; al die ouders in de school! Fijn dat u komt kijken. 
Behalve gezelligheid brengen de bezoekjes van al die mensen ook wel een zekere 
mate van onrust met zich mee, maar de ene week voor de herfstvakantie hebben we 
dat er graag voor over!  

 
  
Omgaan met Ipads (herhaling) 

We moeten er wat mee! Het aantal ipads dat kapot 
gaat is echt te gek! We merken ook bij veel 
kinderen een toenemende mate van onzorgvuldig 
omgaan met de ipads.  
Elk ruitje dat vervangen moet worden kost de 
school € 80. En in de periode van zomervakantie 
tot nu zijn er maar liefst 16 ipads ter reparatie 
aangeboden!  
Toen we startten met het gebruiken van de ipads 
gingen we er vanuit dat er best af en toe een 
exemplaar gerepareerd zou moeten worden: een 

ongeluk zit immers in een klein hoekje!  
Maar de laatste tijd merken we regelmatig dat ruitjes niet door een ongelukje kapot 
gaan, maar vooral door onzorgvuldig gebruik! 
De meeste schade ontstaat thuis of in de weg van school naar huis en vice versa! 
We hebben nu afgesproken dat bij alle kinderen waarvan de ruit voor de tweede keer 
vervangen moet worden, de ipad op school moet blijven. Het apparaat mag dan dus 
niet meer mee naar huis genomen worden. 
 
Landelijke Onderwijsstaking woensdag 6 november (herhaling) 

En daarom doen wij mee aan de landelijke staking van het onderwijs op woensdag 6 
november a.s. 



Ouderbijdrage 
Onze oudervereniging vraagt aandacht voor het betalen 
van de schoolbijdrage. Wilt u zorgdragen voor tijdige 
betaling? Helaas ging er vorige week iets mis bij het 
versturen van de betaallinks, maar dit probleem is 
inmiddels opgelost! 
 
Bijbelverhalen 
Volhouden (week 42 t/m 45) Inhoud: Volhouden of afhaken, doorzetten of opgeven. 
Volhouden vanuit de beste bedoelingen. Bijbelverhalen deze week: 
onderbouw: Jakob wil de eerste zijn (Genesis 25, 27-34), Jakob is de eerste (Genesis 27). 
Middenbouw: Een kommetje soep (Genesis 25, 19-34); Een rotstreek (Genesis 27, 1-46 en Genesis 
28, 1-9). 
Bovenbouw: Duurbetaalde soep (Genesis 25, 19-34); Vader en broer bedrogen (Genesis 27, 1-46 
en Genesis 28, 1-9). 
 

 
 
 
Met vriendelijke groeten, mede namens m’n collega’s,  
Gerrit Hendriks 
 
 
 
  



 

 


