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Belangrijke data 
 

12 oktober  Boekenmarkt 14.00 – 14.30 uur  

12 oktober  Afsluiting kinderboekenweek  

13 oktober  Studiedag –alle kinderen vrij 

16 t/m 20 okt  Herfstvakantie  

23 oktober  1e dag na de herfstvakantie  

24 oktober  Luizencontrole gr 1 t/m gr 8 : 8.30 uur: komt u helpen met de controle?  

27 oktober  Afsluiting project water: Sponsorloop ‘Wandelen voor water’ 

30 oktober  Start project mediawijsheid  

30 oktober  Alie Veenstra – jeugdverpleegkundige GGD op school  

1 november  Dankdag: 8.30 uur viering in de hal voor gr 1 t/m 8  

  

 

 
Boekenmarkt 
Ook dit jaar is er tijdens de Kinderboekenweek weer een boekenmarkt. De 

boekenmarkt vindt plaats op donderdag 12 oktober om 14.00 uur. Kinderen 

kunnen een tafel gebruiken en daar hun eigen boeken verkopen. De kinderen 

kunnen zich bij de eigen leerkracht opgeven.  

  

 

 

 

Afgelopen woensdag vond in de onderbouw het interactief voorlezen plaats. 

Met veel plezier werden verhalen verteld en kinderen extra betrokken bij het 

verhaal door o.a. onze leesmediacoach Hetty Smits.  
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Jeugdsportfonds: geen zorgen meer over de contributie!  
Voetbal, turnen, dansles, sport is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Maar het kost geld. Geld dat er thuis 

voor dit doel niet is. Toch hoeft dat geen belemmering te zijn omdat in die situatie de contributie door de gemeente 

Neder-Betuwe via het Jeugdsportfonds wordt betaald.  

De regeling is voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar van wie de ouders bijvoorbeeld een uitkering hebben, te maken 

hebben met schuldsanering of een inkomen onder 120% van het sociaal minimum. Meerdere kinderen uit het gezin 

kunnen er gebruik van  maken wanneer het Jeugdsportfonds de aanvraag goedkeurt. Het geld voor bijvoorbeeld 

contributie wordt dan direct gestort op de rekening van de sportaanbieder. Voorschieten van het bedrag hoeft dus 

niet.  

Lokaal aanspreekpunt 

Joris Maier, buurtsportcoach in Neder-Betuwe, is het aanspreekpunt. Hij is de verbinder tussen basisscholen, 

sportverenigingen, zorgaanbieders en allerlei maatschappelijke organisaties. En dus ook voor het Jeugdsportfonds. 

De bijdrage kunt u niet zelf aanvragen en evenmin de sportaanbieder. 

Meer informatie 

Joris Maier, tel. 06-48 07 25 63 / e-mail joris@healthclubjulien.nl 

 

 
Jumbo spaaractie 

Van woensdag 4 oktober t/m dinsdag 21 november 2017 kan er bij Jumbo Supermarkten in onze regio gespaard 

worden voor spelmateriaal  voor onze school! Er kan gespaard worden voor spel- en leermaterialen van verschillende 

leveranciers. Deelname aan deze actie is kosteloos.  

Tijdens de actieperiode ontvangen klanten van Jumbo bij elke besteding van € 10,- een schoolpunt met een code. Op 

de website jumbosparenvoorjeschool.nl kunt u eenvoudig de punten toewijzen aan onze school.  

Hoe meer punten er voor de Hien worden verzameld, hoe meer we kunnen besteden aan spel- en leermaterialen.  

Aan het einde van de actie wordt we het beschikbare budget verdeeld over alle deelnemende scholen in de regio op 

basis van het aantal ontvangen schoolpunten. Iedere school krijgt vervolgens een cheque uitgereikt waarmee 

aankopen kunnen worden gedaan. 

 

  

 

mailto:joris@healthclubjulien.nl
http://jumbosparenvoorjeschool.nl/
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Beste ouder, verzorger, 

 

Vorige week ontving u van ons het verzoek om mee te doen aan de Kindermonitor. De Kindermonitor is een 

onderzoek dat we om de 4 jaar uitvoeren voor de gemeente waarin uw kind woont.  

Misschien heeft u geen tijd gevonden om de vragenlijst in te vullen? Het kan nog steeds!  

Klik op www.kindermonitoropschool.nl, dan komt u direct bij de vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst duurt circa 

25 minuten. 

Uw antwoorden helpen de gemeente en school om activiteiten en voorzieningen te organiseren voor u en uw kind. 

Daarmee willen ze bijdragen aan een gezond en prettig leven voor uw kind. 

 

Alvast hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst! 

Namens de onderzoekers van de Kindermonitor. 

 

PS. Heeft u nog vragen? Mail of bel: kindermonitor@ggdgelderlandzuid.nl | 0800 – 0200823. 

 

 

 

 

 Hiep Hiep Hoera!  
  14 oktober   Milou Vermeer   11 jaar  

  21 oktober   Ryan van Dodeweerd  11 jaar  

  25 oktober   Davey Pater      7 jaar  

   1 november   Dewi Jansen     6 jaar  

   1 november   Aron Slob   12 jaar  

       3 november  Anne Huibers     8 jaar  

     3 november  Denice Jansen   12 jaar  

 

 

 

 

 

Heeft u de vragenlijst over 
uw kind al ingevuld? 

http://www.kindermonitoropschool.nl/
mailto:kindermonitor@ggdgelderlandzuid.nl
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Wandelen voor water  

Mede in het kader van het thema ‘water’ gaan we als school meedoen met de actie ‘Wandelen voor Water’. Een 

sportieve actie waarmee we geld gaan ophalen voor drinkwater in Liberia. We willen u graag kort uitleggen wat de 

actie inhoudt. 

 

Wandelen voor Water is een sponsorloop waarbij geld ingezameld wordt voor een waterproject van ZOA. Het is niet 

zó maar een sponsorloop: de kinderen dragen tijdens het traject van zes ( groep 5 t/m 8) en 2 (groep 

1 t/m 4) kilometer zelf zes (groep 5 t/m 8) en 2 (groep 1 t/m 4) liter water mee in een rugzak (die krijgen ze van ZOA). 

Op deze manier ervaren ze zelf hoe het is om met water te moeten lopen, zoals leeftijdsgenootjes in veel landen dat 

dagelijks moeten doen. 

 

Tijdens de gastles (23 oktober) door een medewerker/ vrijwilliger van ZOA denken de 

kinderen na over het  belang van schoon drinkwater en hygiëne. Ze horen dan over het 

project waarvoor de opbrengst van de actie bestemd is en krijgen uitleg over de 

sponsorloop. De sponsorloop vindt plaats op vrijdag 27 oktober om 11.00 uur voor groep 

1 t/m 4 en om 12.45 uur voor groep 5 t/m 8 en is tevens de afsluiting van het thema 

‘water’. 

 

Het lopen met zes en twee liter water is natuurlijk een hele prestatie!  

Uw kind krijgt 23 oktober sponsorformulieren mee om zoveel mogelijk sponsors voor die prestatie te zoeken. 

Wandelen voor Water is een actie waardoor de kinderen niet alleen meer informatie krijgen over het waterprobleem 

in de wereld, ze krijgen ook de mogelijkheid om zich in te zetten voor leeftijdgenoten die in moeilijkere 

omstandigheden leven dan zijzelf. 

We hopen op een mooie opbrengst! 
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