
 

 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Ipad laders 
 

 

Komende activiteiten 
 

Woensdag 2 oktober Start Kinderboekenweek 
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20 september 2019  

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

We hebben al heel veel IPad laders terug, maar nog niet alle. Willen 
jullie nog even goed kijken of de IPad lader die bij de school IPad hoort 
nog thuis ligt en meegeven naar school, zodat we alle IPad kunnen 
opladen.  

 
 Gebruikersovereenkomsten 
Verder nog de volgende reminder:  
Nog niet alle gebruikersovereenkomsten zijn terug op school.  
We willen ook graag alle gele brieven ingevuld en wel weer terug op 
school.  

 
Nieuwe thema Hallo Wereld: HUIS / THUIS 
 
Met Hallo Wereld zijn we gestart met het thema huis/thuis. De dagen 
worden korter, het najaar en de winter komen er weer aan. Ieder mens 
heeft beschutting en veiligheid nodig . Een huis biedt beide, als het goed is.  
Mensen verlangen naar een huis met geborgenheid en  liefde, pas dan 
wordt een huis Thuis. Het thema gaat over een dak boven je hoofd, het 
gevoel ergens bij te horen, je veilig en geborgen weten, gastvrijheid. 
 
Een huis staat niet op zichzelf, het staat in een straat, een buurt ,een dorp. 
Achter elke voordeur schuilt een hele leefwereld. Waar voel jij je thuis, 
wanneer is een huis gastvrij, wie hebben geen (t)huis?, is school ook een 
plek waar je je thuis kunt voelen en wat zijn de ‘Gods’-huizen in de 
verschillende wereldgodsdiensten? 
Daarbij komen verschillende uitdrukkingen aan bod, zoals ‘elk huisje heeft 
zijn kruisje’, op iemand kunnen bouwen' en ‘je steentje bijdragen’. 
 
Genoeg om samen met de kinderen over te praten, na te denken en te 
werken.  
Met Vriendelijke groet, de Hallo Wereld docenten 

 
 

 



 

 

 

PAGINA 2 NIEUWSBRIEF VOOR NIEUWSGIERIGE OUDERS 

  

Oud papier rooster schooljaar 2019-2020 nieuwe versie 
 
Van het geld dat we voor het ingezamelde oud papier krijgen, kunnen we een hoop extra dingen voor 
onze leerlingen bekostigen: excursies, feestvieringen, knutselmateriaal. Daardoor lukt het nog steeds 
om de ouderbijdrage per leerling zo laag mogelijk te houden. 
De wagens waarmee het papier opgehaald worden vertrekken om 9.00 uur vanaf ‘De Waaier’, het 
jeugdclubgebouw tegenover De Schutsluis. Dit betekent dat men om 08.45 uur aanwezig dient te zijn 
om, onder andere, de route te bespreken, de hesjes in ontvangst te kunnen nemen en de instructie te 
ondertekenen. De éne wagen neemt de route door Blokzijl en de ander die van de buitenwegen. Beide 
wagens zijn voor 12.00 uur terug bij ‘De Waaier’. 
Wie niet kan op de ingeroosterde datum dient zelf voor vervanging te zorgen. Graag voornoemde 
wijziging(en) doorgeven aan Niek Dunnink: niek_dunnink_28@hotmail.com  
of 06-15503626. 
Let op: op de kraakwagen mogen geen personen jonger dan 18 jaar staan. 
Indien mogelijk: draag veiligheid schoenen met stalen neus. 

 
 
 

 

 

 

Datum Naam 1 Naam 2 

7-sep-19 Ella, Hanne, Laurie Dunnink Fabienne Rabbinge 

5-okt-19 Wesley Hoekstra Max, Bas Hoekstra 

2-nov-19 Noud Assinck Noa Smit 

7-dec-19 Jens, Carst, Sem Klinkert David en Thomas van Beek 

4-jan-20 Rens, Stijn Prins Larim Malek 

1-feb-20 Tijs van den Heuvel Sem, Lola van Zoggel 

7-mrt-20 Indy Oenema Daimy van Gerner 

4-apr-20 Sam de Jonge Jade, Jolijn, Ruben Koch 

2-mei-20 Niek Klarenbeek Jade, Jolijn, Ruben Koch 

6-jun-20 Daphne Smit Tijn Mak 

4-jul-20 Mats Rabbinge Vera Schoppert 

1-aug-20 Kaya Louvet Quinty Lijster 

 

Informatie van derden 

Zaterdagmiddag 21 september: maak GRATIS 

kennis met tennis bij LTC Steenwijk 

 
Lijkt tennis je een leuke sport? Kom dan op zaterdagmiddag 21 
september tussen 14.00 en 16.00 uur voor een GRATIS tennisles bij 
LTC Steenwijk. Je kunt dan vrijblijvend en kosteloos uitproberen of 
tennis iets voor je is. Erik Dallinga, de trainer van LTC Steenwijk, is 
deze middag op het park aanwezig en neemt ballen en rackets 
mee. Ben je enthousiast geworden voor tennis? Dan kun je gebruik 
maken van een speciale kennismakingsaanbieding! 
De tennisles gaat altijd door. Bij slecht weer wordt uitgeweken 
naar een binnenbaan. Voor meer informatie en opgave: 
www.ltcsteenwijk.nl     
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