
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Op Tijd 

De laatste tijd merken wij dat er steeds meer kinderen ‘s ochtends later op school komen.  

Wij willen graag om 8.30 uur starten in de groepen. Wilt u ervoor zorgen dat u kind op tijd op 

school is ’s ochtend! Alvast onze dank! 

 

Nationaal schoolontbijt 
Op woensdag 3 november kunnen de kinderen op school weer genieten van het schoolontbijt. 
Heerlijk samen een gezond ontbijtje gebruiken. De kinderen hoeven die dag dus niet thuis te 
ontbijten. 
 

Schoolfoto’s 
Afgelopen woensdag/donderdag hebben alle kinderen de schoolfoto’s meegekregen. Bestellen 

gaat via de website van Koch, en op het meegegeven kaartje staat het wachtwoord en inlogcode.  

 

Maandagmiddag 1 november vrij 
De kinderen zijn maandagmiddag 1 november om 12.00 uur vrij in verband met een 

studiemiddag voor de leerkrachten. 

 

Fietsverlichting 
De veiligheid van onze kinderen vinden wij belangrijk, dus ook in het verkeer. Kinderen moeten 

vooral in het donker goed zichtbaar zijn.  Een goed werkende fietsverlichting is dan ook 

noodzakelijk.  

 

deze en voorgaande nieuwsbrieven zijn terug te vinden op onze website:  praktische info - nieuwsbrief 

Komende activiteiten 

Dit staat er de komende periode op het programma: 

1 november: studiemiddag- kinderen om 12.00 vrij 

2 november: Groep 1/2a + b: My feet are made for dancing 

(muziek)- Scala- op school 

3 november: nationaal schoolontbijt 

3 november: OR-vergadering 

9 november: Groep 1/2a + b: Dierendorpje (voorstelling) 

   - De Meenthe 

19 november: nieuwsbrief 

24 november: MR-vergadering 

25 november: leerlingenraad 

 

 

 

 
Nieuwsbrief voor 

nieuwsgierige ouders 

 

ieuwsgierige ouders 

2021-2022

  
29 oktober   2021 



Deelname schoolfruit  

Goed nieuws: Onze school mag meedoen aan het EU-Schoolfruit en groenteprogramma 2021-

2022! We krijgen 20 weken lang 3 porties gratis groente en fruit voor de hele school geleverd! 

Hier zijn we erg blij mee. Samen fruit eten en nieuwe dingen proeven zorgt voor een nog meer 

gezonde leefstijl voor alle kinderen van onze school. Wanneer bekend is op welke dag van de 

week het fruit geleverd, wordt dit vermeld op Social Schools zodat u weet wanneer er wel of 

geen eigen tussendoortje meegenomen hoeft te worden. Het schoolfruit start in de week van 15 

november 2021 en eindigt in de week van 18 april 2022. 

 

 

Bladharken 
De kinderen van groep 1 en 2 vinden het spelen met de herfstbladeren 

geweldig, en we zouden heel graag nog wat attributen voor het 

buitenspelen willen hebben.  

 

Dus heeft u een bladhark of sneeuwschep over, wilt u die dan meenemen 

naar school?  

 

 

Code Rood 
De veiligheid voor onze leerlingen en medewerkers vinden we belangrijk. Die veiligheid kan in 
het gedrang komen bij extreme weersomstandigheden en daarvoor hebben we een procedure 
opgesteld:  
· Bij een voor onze regio (Noord) geldend weeralarm CODE ROOD blijven onze scholen die dag 
gesloten en wordt er geen les gegeven. Deze sluiting geldt voor de hele dag. Zodra een dergelijk 
alarm wordt afgegeven door het KNMI, wordt deze regel van kracht.  
· Bij een CODE ROOD tijdens de schooldag zijn wij als school verantwoordelijk voor uw kind. Uw 
kind mag alleen naar huis (of met een andere volwassene mee) als u daarvoor toestemming hebt 
gegeven. Zolang de school niet zeker weet of uw kind veilig naar huis kan, blijft uw kind onder 
toezicht op school totdat dit helder is. Het protocol bij CODE ROOD staat vermeld op onze 
website.  
· Ouders/verzorgers worden in de bovenstaande situaties door de school hierover persoonlijk 
(via Social School, Whatsapp of een andere manier) zo snel als redelijkerwijs mogelijk is 
geïnformeerd.  
· CODE ORANJE betekent dat er ook sprake kan zijn van extreem weer, maar deze code geeft 
geen aanleiding om de school te sluiten.  
De in onze school gevestigde kinderopvang die wordt verzorgd door KaKa of SKZ neemt bij CODE 
ROOD zelf een besluit over het al dan niet sluiten van de kinderopvang.  
De school biedt in de bovenstaande situatie geen noodopvang (zoals bijvoorbeeld tijdens de 
coronapandemie).  
 

 

 

 

 

 

 



Ingekomen post 
 
KERSTKINDERKOOR  
Beste jongens, meisjes en ouders,  
Dit jaar wordt er in Steenwijk weer een kinderkoor gevormd met Kerst! Lijkt het je leuk om mee 
te zingen, zing dan mee in het Kerstkinderkoor.  
Vanaf groep 3 t/m groep 8 zijn alle kinderen welkom. Hoe meer stemmen, hoe beter we klinken, 
toch? Het is de bedoeling dat het Kerstkinderkoor gaat zingen in de vroege Kerstnachtdienst op 
vrijdagavond 24 december in de Grote Kerk te Steenwijk én op zondagmiddag 26 december, 2e 
Kerstdag in de Kleine Kerk te Steenwijk tijdens het kinderkerstfeest. De kerstavonddienst begint 
om 19.00 uur. Het kinderkerstfeest begint om 15:00 uur. 
 
Natuurlijk moet er wel geoefend worden. Het oefenen is in de Grote Kerk van Steenwijk op de 
volgende drie maandagmiddagen: 6, 13 en 20 december. We beginnen steeds om 15.30 uur en 
het duurt tot 16.15 uur. Het idee van dit kinderkoor is ontstaan uit een samenwerking tussen vier 
verschillende kerkgenootschappen uit Steenwijk. Het is dus ook een Interkerkelijk Kinderkoor.  
Als voorbereidingscommissie willen we wel graag weten op hoeveel kinderen we kunnen 
rekenen.  
 
Graag opgave per mail bij onderstaande personen. Onder vermelding van:  
- Naam zanger/zangeres  
- Leeftijd  
- Telefoonnummer  
- Mailadres  
We hopen van je te horen! 
Janny Bennen - Stakelbeek j.bennenstakelbeek@gmail.com (PKN)  
Tel 06-11155109 
Marian Bijkerk - Hofman mariannebijkerkhofman@accrete.nl (Vrije Zendingsgemeente) 
Tel: 06-46291902 
Bertine Paulus machielbertine@hotmail.com (NGK) Tel: 06-12350772 
Alma van Bruggen alma.vanbruggen@gmail.com (GKv) Tel: 06-19120155 
Uiteraard houden we rekening met de dan geldende coronaregels. 
 
 

 
 
  
 


