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AGENDA
t/m 23 oktober 2018

-

Dinsdag 2 oktober: Start kledinginzameling All for Africa
Woensdag 3 oktober: Start kinderboekenweek: Thema vriendschap
Donderdag 4 oktober: Techniekochtend groep 7 deel 2
Donderdag 3 en vrijdag 4 oktober: Schoolfotograaf
Donderdag 11 oktober: start actie schoenmaatjes. Zie verdere info in deze nieuwsbrief .
Donderdag 11 oktober: Vergadering ouderraad 19.30 uur
13 t/m 21 oktober: Herfstvakantie

stichting All 4 Africa komt binnenkort weer langs!

Het zal u niet ontgaan zijn, maar stichting All 4 Africa heeft ook dit jaar weer met onze
school afspraken gemaakt voor het inzamelen van gebruikte kleding en schoenen door de kinderen en hun
ouders/verzorgers. Hiervoor verstrekt stichting All for Africa bedrukte enveloppen met daarin plastic zakken waarin de
kleding en schoenen gedeponeerd kunnen worden. Deze enveloppen vandaag door de leerkrachten uitgedeeld. Mocht u
meer kleding willen doneren dan in de door stichting All 4 Africa verstrekte zak kan, dan volstaat iedere andere plastic
(vuilnis)zak. Op de door hen verstrekte enveloppen met daarin plastic zakken vindt u bovendien de uiterlijke
inleverdatum.
In de week van 1 oktober a.s. zal uw kind een door stichting All 4 Africa verstrekte enveloppe met daarin een plastic
kledingzak mee naar huis krijgen, deze mag uiterlijk t/m donderdag 11 oktober 09.00 uur mee naar school gebracht
worden.
Heeft u vragen?
Neem dan contact op met stichting All 4 Africa (www.all4africa.nl) . Mede namens de stichting alvast hartelijk bedankt
voor uw inzet en medewerking!

actie schoenmaatjes
Dit najaar doet onze school mee met de actie Schoenmaatjes. Dit is een actie van Edukans, waarbij kinderen in
Nederland een schoenendoos vullen met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes in landen als
Albanië, Moldavië, Ghana en Irak.
Als openbare basisschool De Bogerd proberen we veel schoenendozen voor onze rekening te nemen. Daarbij kunnen we
niet zonder uw hulp! Wilt u thuis samen met uw zoon of dochter een schoenendoos vullen met schoolmateriaal,
toiletartikelen en speelgoed? U kunt ook één doos per gezin vullen.
Hoe het precies werkt en wat er wel en niet in de doos mag, staat in de folder die de kinderen binnenkort mee naar huis
krijgen. We vragen iedere deelnemer van Schoenmaatjes € 6,50 voor de verzendkosten van de schoenendoos. Hiervoor
kan het machtigingsformulier in de folder ingevuld worden. Edukans kan laten weten in welk land de schoenendoos
wordt uitgedeeld als u het e-mailadres op het formulier invult en de sticker op de schoenendoos plakt.
Wilt u ervoor zorgen dat de spullen voor in de schoenendoos heel en schoon zijn? Graag ontvangen wij de gevulde
schoenendoos met envelop uiterlijk 1 november 2018. De schoenendozen kunnen ingeleverd worden bij meneer Paul, de
conciërge.
Helpt u mee? Laten we samen de schouders zetten onder deze prachtige actie!

Kinderboekenweek 2018
Ook dit jaar doen wij als school weer mee met de kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is vriendschap. In alle
groepen zullen er dan activiteiten zijn omtrent dit thema.
We starten de kinderboekenweek morgen, 3 oktober met een speurtocht rond het schoolgebouw. Ook zal er in de
groepen 7 en 8 veel tijd worden besteed aan de nationale voorleeswedstrijd, waar na een spannende schoolfinale op
donderdag 11 oktober een winnaar zal worden gekozen die onze school zal vertegenwoordigen tijdens de regionale
voorrondes.
De tweedehands kinderboekenmarkt zal worden gehouden op woensdag 10 oktober. U heeft hierover al informatie
ontvangen, met een oproep om uw oude kinderboeken hier op school te komen verkopen. Tijdens deze
kinderboekenmarkt is de Readshop ook aanwezig met een stand waar u mooie kinderboeken kunt kopen. Iedereen is van
harte welkom!
De tijden:
Opbouwen verkoopplaats: 11.15 uur
Start verkoop: 11.30 uur
Opruimen verkoopplaats: 12.30 uur

Kinderen halen en brengen
In één van de laatste nieuwsbrieven van vorig schooljaar hebben wij het verzoek gedaan om niet om half 3 binnen op
de kinderen te wachten. Kinderen zijn vaak nog aan het werk in de gangen en dit wordt als storend ervaren. Dus bij
deze een herhaalde oproep: Om half 3 graag buiten wachten op uw kind. Voor de duidelijkheid; dit geldt voor de
kinderen uit de groepen 3 t/m 8.
Wat betreft het binnenbrengen: De kinderen uit groep 1 en 2 mogen altijd worden binnengebracht. De kinderen uit
groep 3 ook, maar het is de bedoeling dat de groep 3 kinderen na de herfstvakantie ook zonder hun ouders naar binnen
komen. Dus kusje en zwaaien bij de buitendeur

Reunie KWC
Het KWC Culemborg houdt op zaterdag 6 oktober een grote reünie. Op de flyer in de bijlage vindt u daar alle
informatie over. Meer informatie op
https://www.kwc-culemborg.nl/Over_het_KWC/KWC_65_jaar/Reunie_

