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Beste	ouders	en	verzorgers	

Afgelopen	maandag	was	de	kijkavond	en	de	kinderboekenmarkt.	Veel	ouders	en	
kinderen	hebben	een	kijkje	genomen	door	de	hele	school.	Het	was	erg	gezellig.	Er	zijn	
veel	boeken	verkocht.	Mede	dankzij	ons	spaarsysteem	konden	veel	kinderen	een	of	
meerdere	boeken	aanschaffen.	Ook	een	aantal	leerkrachten	spaart	iedere	week	om	op	
onze	boekenmarkt	kinderboeken	of	boeken	op	bestelling	te	kopen.	Zo	wordt	
bijgedragen	aan	het	percentage	van	de	omzet	dat	wij	mogen	besteden.	

Zoals	al	jaren	geldt:	de	school	krijgt	een	percentage	van	de	winst.	Dit	jaar	heeft	de	
kinderboekenmarkt	de	school	weer	een	flink	bedrag	opgeleverd.	Wij	mogen	voor	€700,-	
boeken	uitkiezen.	Dit	jaar	zullen	de	we	de	opbrengst	vooral	besteden	aan	themaboeken	
die	passen	bij	de	projecten.	

Na	de	herfstvakantie	gaan	we	weer	sparen	voor	het	nieuwe	schooljaar.	De	eerste	
spaardag	is	woensdag	31	oktober.	

 
 
 
 
 
Onze jaarlijkse boekenmarkt wordt mogelijk 
gemaakt door boekhandel Post Scriptum. 
 

 
Schoolfotograaf 
Vandaag zijn alle kinderen al of niet met broertjes en/of zusjes op de foto geweest. Dat is 
ieder jaar weer een enorm logistiek hoogstandje. Zonder de inzet van de ouderraad die een 
strakke planning uitzet en probeert te handhaven, zou het niet mogelijk zijn om alle 
kinderen op een dag te fotograferen. Veel dank daarvoor! 
Volgende week worden de groepsfoto’s gemaakt. Nu heeft u als ouder een AVG formulier 
ingevuld waarop u kon aangeven voor welke media u toestemming geeft fotomateriaal van 
uw kind te gebruiken. Op dit formulier kon u er ook voor kiezen groepsfoto aan te vinken. 
Hiermee werd bedoeld een groepsfoto die gebruikt wordt om te delen via sociale media 
bijvoorbeeld op de website of voor het informatieboekje, NIET de jaarlijkse groepsfoto door 



de fotograaf die u zelf koopt en die alleen beschikbaar gesteld wordt voor de ouders van de 
groep. Wij gaan ervan uit dat alle kinderen van de groep gefotografeerd mogen worden voor 
de groepsfoto net als in voorgaande jaren. 
Mocht u toch bezwaar hebben en u wilt uw kind niet op de groepsfoto wilt u dit dan 
expliciet aan de leerkracht doorgeven.  
 
 
Bericht van TSO Komkids 
Vrijdag 12 oktober is het de eerste Tostidag van dit schooljaar. Lust uw kind graag een tosti? 
Geef dan een boterham met kaas en/of ham mee in het trommeltje dan maken wij er een 
heerlijke tosti van. 
Afz. Corry Conijn, TSO coordinator.  

 
 
Gezonde woensdag 
We zijn al een paar weken bezig met onze gezonde woensdag waterdag. Tot ons genoegen 
krijgen wij veel positieve reacties van ouders en is het mooi om te zien hoe trots de kleuters 
hun vaak creatief uitgedost fruit, groente of boterham aan de juf laten zien! 
Wij staan volledig achter ons initiatief om met de woensdag te beginnen en dit stapsgewijs 
uit te breiden. Een aantal ouders heeft aangegeven sneller te willen en dit volledig in te 
willen voeren voor iedere dag, echter wij denken dat een groeiproces en stapsgewijze 
bewustwording beter werkt. Het staat u als ouder uiteraard vrij om iedere dag een gezonde 
pauzehap mee te geven en wij juichen dit alleen maar toe.  
Er is soms nog discussie over wat wel en niet gezond is. Wij hanteren op de woensdag als 
pauzehap groente en/of fruit of een bruine boterham met hartig beleg. Repen of koeken 
met toegevoegde suikers zijn op de woensdag niet toegestaan en worden weer mee naar 
huis gegeven. We vragen u begrip voor deze regel want het is geen gezonde woensdag als 
we uitzonderingen gaan maken.  
 
Allen een heel fijn weekend toegewenst! 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


