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Ma 30-9-2019 20:25
Aan:  Paschal Vliegen <p.vliegen@dehagenpoort.nl>
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Beste ouders, verzorgers

Woensdag a.s. 2 oktober opening  Kinderboekenweek
Het thema is dit jaar “Reis mee”.
We starten om 8.20 buiten op en rond het schoolplein. De leerlingen gaan niet eerst naar binnen.

Iedereen is welkom om te komen kijken naar alle vervoersmiddelen die op het schoolplein te zien
zijn, waarmee we op reis kunnen gaan. Uit elke groep komen een aantal kinderen met bijzondere
voertuigen op school die dag, van skippybal tot de benenwagen.
Met z’n allen sluiten we de parade af met het gezamenlijke lied van Kinderen voor kinderen : Reis
mee! Vervolgens gaan we naar binnen (de vervoersmiddelen kunnen achter veilig geparkeerd
worden).

Bij binnenkomst in de school, rond 8.40, staan twee stewardessen klaar om iedereen te
verwelkomen. Elk kind neemt een lievelingsboek mee en dit boek is tevens je entree ticket om de
school binnen te komen. Het lievelingsboek komt in een leenkoffer van elke groep.

Tijdens de Kinderboekenweek zal er in elke groep aandacht worden besteed aan boeken. Elke klas
heeft nieuwe boeken voor in de boekenkast gekregen. De kinderen kunnen meedoen aan een
tekenwedstrijd en/of een verhalenwedstrijd tijdens de Kinderboekenweek. Verdere informatie
hierover krijgen de kinderen van de leerkracht.

Kinderboekenweek en vossenjacht
Na de pauze gaan de kinderen uit de groepen 3 t/m 7 op zoek naar “vossen” in de stad. Bij elke
vos krijgen de groepjes een letter, waarmee ze uiteindelijk een woord kunnen puzzelen. De
kinderen uit groep 3 gaan onder ouderbegeleiding door de stad. De kinderen uit groep 8 spelen
een verrassende rol bij de vossenjacht.

De kleutergroepen krijgen voorleesouders op bezoek.
We hopen op een zonnige, droge en gezellige dag op 2 oktober!

Met vriendelijke groeten,
De Kinderboeken en Vossenjacht commissie.

Blij met bijdrage van de Ouderraad
Over vorig schooljaar hebben wij van de OR weer een bijdrage ontvangen van € 600,- voor de
bibliotheek en van € 1600,- voor Kunst & Cultuur. De bijdrage voor de bibliotheek besteden we
jaarlijks voor het overgrote deel aan een breed boekenpakket voor alle leeftijden rondom het
thema van de Kinderboekenweek. De bijdrage voor K&C was weer zeer welkom voor de
projectweek. In maart van dit jaar konden we daardoor voor alle groepen kunstenaars op locatie
en op school uitnodigen, stadsgidsen in de arm nemen en materialen kopen. Wij bedanken u hier
heel hartelijk voor.
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Ouderbijdrage TSO verlaagd 
Voor dit schooljaar wordt de ouderbijdrage TSO (bijdrage per overblijfbeurt/per kind/per dag)
verlaagd van € 0,75 naar € 0,50. De MR-oudergeleding heeft hier positief op geadviseerd en mee
ingestemd. Op deze manier bouwen we de onnodig hoge reserve af die is opgebouwd in de
periode t/m schooljaar 2017-2018 (de werkelijke kosten per overblijfbeurt liggen ongeveer
tweemaal zo hoog.) De eerste factureringsronde -  over de maanden augustus t/m oktober van dit
jaar – volgt begin november.

KiVA thema 2: gevoelens – zie 2 bijlagen
In de bijlagen (onderbouw en bovenbouw) treft u de Oudernieuwsbrief van KiVa aan
met informatie aan over dit KiVa-thema, waarmee in de komende weken in de groepen gewerkt
wordt.

Hartelijke groet,
het team van de Hagenpoort
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