Agenda

Zaterdag 14 november
Intocht Sinterklaas

Vrijdag 20 november
Studiedag voor het hele team
Alle kinderen vrij

Maandag 23 november
Theatervoorstelling 'Grenzeloos' voor de groepen 5 t/m 8, op school

Woensdag 25 november
Groep 3 gaat naar het Kinderboekenmuseum

Ooievaarspas
Een paar weken geleden mochten wij via Schoolkassa voor het eerst een betaalverzoek
verzenden voor de ouderbijdrage. Graag willen we in deze Info vermelden dat kinderen met

een Ooievaarspas € 50,00 korting krijgen op de ouderbijdrage. Als je van deze korting
gebruik wilt maken, dan kun je de Ooievaarspas laten scannen en verzilveren bij
Annegreeth of Jolanda van de administratie. Korting is altijd mooi meegenomen, toch?! Het
betaalverzoek wordt dan aangepast en mocht er al betaald zijn, dan zal de € 50,00
teruggestort worden.
Sint wel of niet?!?
Zaterdag komt Sinterklaas hopelijk met de stoomboot weer naar Nederland. Maar het is wel
heel spannend, want de kolen zijn op en de haven is nog niet bekend. Waar komt hij aan?
Gaat hij ook nog naar de Willemsparkschool komen? Binnenkort horen we meer. Oei, wat
staan er nog veel vragen open.

Sintvoorieder1
Vanuit het schoolmaatschappelijk werk mogen wij gezinnen aanmelden voor de actie
Sintvoorieder1. Deze stichting doneert cadeaus aan gezinnen die het financieel niet breed
hebben zodat de kinderen toch een sinterklaascadeau krijgen.
Het is voor het vierde jaar en het is echt een groot succes onder de gezinnen!
Welke gezinnen komen in aanmerking:
•

Gezinnen die een ooievaarspas hebben.

•

Gezinnen die werken maar het financieel toch niet breed hebben.

•

Gezinnen met een uitkering.

Belangrijk is dat een kind niet al een gezinscoach van het CJG heeft of bij de voedselbank
loopt. Sint voor ieder1 heeft daar namelijk al een samenwerking mee en de gezinnen krijgen
dit vanuit hen aangeleverd.
Je kunt ook een kijkje nemen op de site www.sintvoorieder1.nl
Schroom niet om bij mij aan te melden, mocht je hier interesse in hebben!

Ik ben bereikbaar via mail e.sprenger@xtra.nl of 06-10701726.
Groeten,
Esmé Sprenger,
schoolmaatschappelijk werk van de Willemsparkschool

