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Beste ouders en verzorgers,
Vandaag is het nieuwe meubilair bezorgd bij de kleutergroepen. Het oude meubilair dat
meer dan 30 jaar dienst heeft gedaan is afgevoerd. We hopen dat de nieuwe tafeltjes en
stoeltjes dezelfde kwaliteitsstandaard heeft als het oude meubilair. Vroeger, heel lang
geleden, moesten scholen 40 jaar met kasten tafels, stoelen maar ook met prullenbakken
doen. Er moest voor nieuw meubilair gespaard worden. Nu wordt het meubilair in 20 jaar
afgeschreven van het jaarlijkse budget. We hopen dat de kleuters de komende 20 jaar goed
zitten! Bij deze wil ik ook de kinderen van groep 8 die vandaag meegeholpen hebben met
het afvoeren van het oude meubilair en het binnenbrengen van het nieuwe meubilair heel
erg hartelijk bedanken, zonder jullie waren drie juffen en een chauffeur nu nog bezig
geweest!
Boekenmarkt
Aanstaande maandag 1 oktober houden we weer onze jaarlijkse
boekenmarkt en kijkavond. Op verzoek van de leescoordinator,
herhaal ik hier nog eens de tijden en de activiteiten:
14:45-15:15 Ouders kunnen zonder kinderen boeken kopen
15:15-16:15 Kinderen en ouders kunnen samen boeken kopen
18:30-20:00 Kinderen en ouders kunnen boeken kopen en de school
is open voor ouders en kinderen om te komen kijken naar het thema:
Vriendschap op de Violier (Kijkavond).

Danilo uit groep 5 te zien bij Eigen Huis en Tuin op zaterdag 29 september op RTL 4
Hoe vaak gebeurt het dat een droom uitkomt? Thomas het grote idool van Danilo staat zo
maar voor je deur om samen met jou aan het klussen
te gaan! Zaterdag kunnen we zien hoe handig ze
samen aan het werk zijn.

Donderdag 25 oktober
(herfstvakantie) organiseert
Speel-o-theek Ikkie een
Lego en Duplo bouw dag.

LEGO EN DUPLO DAG
DONDERDAG 25 OKTOBER

Dit evenement vindt plaats
bij Natuurcentrum De
Boshoek.

INSCHRIJVING VIA:
WWW.SPEELOTHEEKIKKIE.NL
@SOTIKKIE

Dit is tegenover de Speel-otheek aan het Bospad 3 in
Schiedam.

Kom bouwen van 10.00 tot 14.30 uur.
Deze dag is voor alle kinderen tot 13 jaar; leden en niet-leden !!

De kosten voor dit evenement bedragen:
Leden bij voorinschrijving: € 1,00
Leden op de dag zelf aan de kassa: € 2,00
Niet-leden bij voorinschrijving: € 2,00
Niet-leden op de dag zelf aan de kassa: € 3,00
Dus schrijf je zo snel mogelijk in om zeker te zijn van speelplezier.
Inschrijven kan op: www.speelotheekikkie.nl
Kinderdagverblijven en BSO’s kunnen ook inschrijven.
Een kopje koffie, thee en siroop zijn gratis. Tosti’s, broodjes knakworst en snoepjes zijn
tegen een kleine vergoeding verkrijgbaar.
U mag natuurlijk ook zelf boterhammen meenemen. Heeft u verder nog vragen, stuur
dan een mail naar bericht-aan@sot-ikkie.nl of kijk op Facebook: Speelotheek Ikkie
Schiedam
Graag tot ziens op donderdag 25 oktober !

TSO-Komkids
Wellicht is het u al opgevallen. Sinds dit schooljaar wordt in verband met
de privacywet de meeste bijzonderheden met betrekking tot uw kind alleen
genoteerd op de kaart in het Opvang Registratie Systeem(ORS)en niet meer op
de weeklijst bij de klas. Ook met de keuze van traktaties wordt er rekening
mee gehouden.
De laatste tijd blijkt dat een aantal kinderen zich regelmatig vergeet aan
te melden voor de TSO. Dat is voor de organisatie op die dag
onhandig. Wilt u dat uw kind het leert mail, dan stel ik het zeer op prijs
dat u mij even een app of mailtje stuurt voor de zekerheid.
Corry Conijn
TSO-coördinator Violier

Tevredenheidspeiling
We willen de ouders die de tevredenheidspeiling hebben ingevuld hartelijk bedanken. U
heeft nog tot 2 oktober de tijd de lijst in te vullen. Het programma heeft vandaag nog een
herinnering gestuurd aan de ouders die de vragenlijst nog niet hebben ingevuld.
Sommige ouders hebben de lijst niet ontvangen. Wilt u dit doorgeven aan de leerkracht, dan
kunnen wij kijken of uw e-mail adres op de juiste plaats in Parnassys is ingevuld.
We zullen de resultaten zo snel mogelijk met u delen!
Schaken: Deze week zal bekend gemaakt worden aan de ingeschreven leerlingen, wanneer
en hoe laat de schaaklessen zullen starten!
Bent u fan van de Brandersfeesten dan wens ik u veel plezier dit weekend!

