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Nieuws van Komkids 
 

 
 
Workshops BSO     
Op dit moment zijn wij druk bezig om de nieuwe workshopplanning voor 2019 te maken.  
Zodra deze af is krijgen jullie hier allemaal een mail over. Maar voor het zover is hebben wij 
jullie hulp nodig. Graag zouden wij tips en/of tops van jullie horen, zodat wij deze kunnen 
meenemen in onze planning. Dit mag mondeling of schriftelijk bij Nadiriye, Lia of Debby.  

Wij willen in ieder geval een dansworkshop aanbieden (waarschijnlijk eind 2019), nu zijn wij 
alleen op zoek naar een leuke, enthousiaste dansjuf of dansmeester. Kent u of bent u de 
gene die wij zoeken, dan horen wij dat heel graag! Wij zouden de dansworkshop dan 1 keer 
per week, ongeveer 6 weken lang willen aanbieden. Iedereen alvast bedankt voor het 
meedenken. 
 
 
Sint en Kerst op de BSO 
Houdt u flexweb in de gaten?  
Hier komt binnenkort de brief van Sinterklaas op te staan. 
Maar ook een brief over de Kerst, dit jaar willen wij namelijk Kerststukjes maken samen met 
u en uw kind. Houdt daarom flexweb goed in de gaten! 
 
 
Opvang op de vrije dagen en de vakanties 
Nog even ter herinnering: Op de kindvrije dagen en studiedagen is de opvang 
op de Violier. Tijdens de vakanties is de opvang op de Wensboom. Tijdens de 
zomervakantie is er een speciaal programma. 



Muziekontwikkeling: 
Voor de leerlingen die naast de 
muzieklessen van Jirre graag blokfluit 
willen leren spelen wordt bij 
voldoende animo de naschoolse 
activiteit blokfluitles aangeboden. U 
kunt hiervoor een folder ophalen bij 
juf Trudy in de kantoortuin (naast de 
peuterspeelzaal). 
 
 
 
 

 
 
De fotograaf 
Het is alweer even geleden dat de fotograaf foto’s heeft genomen van de kinderen en de 
groepen. We beginnen met zijn allen een beetje ongeduldig te worden. Terwijl wij al met 
onze bontmuts en paraplu rondlopen wachten we op de subtropische plaatjes van onze 
kinderen. Het is echter nog maar drie weken geleden (12 oktober) al lijkt het veel langer. 
Volgens onze contactpersoon van de ouderraad, Ingrid, was er sprake van een technisch 
mankementje wat te maken had met de digitalisering. Volgens de fotograaf is dit verholpen 
en zullen de foto’s zo snel mogelijk beschikbaar worden gesteld. Nog even geduld …aub! 
 
 
Medezeggenschapsraad 
 
Maandag aanstaande 12 november is de tweede vergadering van dit schooljaar. We zullen 
dan onder andere de tevredenheidspeilingen bespreken die uitgezet zijn onder de ouders en 
de leerlingen vanaf groep 5. We zullen de uitkomsten met u delen in een van de volgende 
nieuwsbrieven. 
De medezeggenschapsraad is een vertegenwoordiging van de ouders en de leerkrachten. De 
MR is het klankbord voor het management van de school. Onder andere moet de MR de 
begroting ieder jaar goedkeuren maar ook meedenken over zaken die te maken hebben met 
het beleid van de school, bijvoorbeeld over verandering van lestijden, het formatieplan of 
het invoeren van een nieuw vak. Voor sommige zaken heeft de school de instemming van de 
MR nodig en voor andere zaken vraagt de school advies aan de MR.  
Het is fijn als de vertegenwoordiging van de ouders maar ook van het schoolteam het beleid 
van de school goedkeurt; ook al geldt voor sommige zaken alleen adviesrecht.  
 
 
 
 
 
 
Gezonde voeding: 



De gezonde woensdag is al aardig ingeburgerd op de Violier. We zien geen pakjes met 
drinken meer en op de woensdag staan er voornamelijk fruit en bruine boterhammen op het 
menu. Tot groot genoegen van veel ouders wordt er ook steeds gezonder getrakteerd. 
Samen met Komkids zijn we ons aan het beraden op de volgende stap.  
Niet alleen de school en Komkids zijn de gezonde weg ingeslagen, ook de bibliotheek en het 
centrum voor jeugd en gezin slaan de handen in elkaar. In de advieswinkel van Komkids 
wordt een workshop georganiseerd over gezonde voeding. U bent hiervoor ook van harte 
uitgenodigd. Zie de bijgevoegde flyer. 
 
 
 
 
Ik wens u namens het team een fijn weekend!   
 
 
 


