
 
 
 

World Clean Up Day 
Op zaterdag 18 september gaan we het schoolplein en de  
omliggende straten schoonmaken. Komt u helpen? Neem dan 
een eigen bezem en handschoenen mee. We gaan aan de slag 
van 10.30-12.30 uur. Koffie en thee staat klaar. 

 
Sportdag 
Woensdag 22 september is de sportdag. De sportdag wordt dit jaar 
binnen school georganiseerd, omdat dit tevens de laatste dag van 
schooljudo is. Naast schooljudo zijn er sportieve activiteiten in en  
om de school en gaan de kinderen springen in het trampolinepark. 
Voor de buitenactiviteiten is het fijn als de kinderen stevige schoenen aan hebben. 
 

Maatregelen Covid-19 
Vanaf maandag 20 september is het niet langer meer nodig om een hele klas in quarantaine te laten 
gaan wanneer er sprake is van één besmetting binnen een groep. Bij een besmetting zullen we contact 
opnemen met de GGD en wordt in overleg en op basis van maatwerk besloten welke maatregelen er 
nodig zijn.  
 
Kinderen mogen naar school bij verkoudheidsklachten, af en toe hoesten, astma of hooikoorts. 
Kinderen kunnen met verkoudheidsklachten getest worden. Bij koorts, benauwdheid of veel hoesten 
blijven kinderen thuis, zij kunnen getest worden bij de GGD en/of na 24 uur klachtenvrij weer naar 
school komen.  

 
In de komende weken zullen we tijdens de kinderboekenweek ook binnen de school de groepen weer 
meer gaan mengen. Er vindt een opening plaats waarbij alle kinderen van de school samen zullen zijn, 
er wordt aan elkaar voorgelezen en we organiseren een ruilmarkt. Als dat allemaal goed gaat willen we 
na de herfstvakantie de mogelijkheid geven om op inschrijving uw kind(eren) in de klas te brengen. In de 
week voor de herfstvakantie zullen we u hierover verder informeren en via Parro de inschrijving openen. 
 
In de week van 20 september zullen naar aanleiding van de adviezen van het RIVM nieuwe protocollen 
worden gemaakt door de PO raad en het ministerie van OCW. Wanneer dit relevante nieuwe informatie 
geeft, zullen we dit met u delen. 
 

Kinderboekenweek 
Dit jaar is het thema van de kinderboekenweek: ‘Worden wat je wil’. Op woensdag 6 oktober openen wij 
de Kinderboekenweek feestelijk met een startspel. Tot aan de herfstvakantie zal er in de klassen 
aandacht worden besteed aan dit thema. Met natuurlijk de nadruk op zoveel mogelijk lezen en 
leesplezier. 
Zo gaan bijvoorbeeld drie ochtenden de kinderen van de bovenbouw voorlezen aan de jongere 
leerlingen. Daarnaast organiseren we op de laatste dag een boekenruilbeurs. Het is dan de bedoeling 
dat de kinderen van thuis minstens één boek meenemen om te ruilen voor een ander boek. Over de 
organisatie van de boekenruilbeurs, het programma en activiteiten gedurende de kinderboekenweek 
wordt u via Parro geïnformeerd. 
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Agenda 
18 september – World Clean Up  
                         Day 
22 september – sportdag 
6 t/m 15 oktober -  
                         kinderboekenweek 
16 t/m 24 oktober -  
                         herfstvakantie 
25 oktober – studiedag, alle  
                         kinderen vrij 
3 november - schoolontbijt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Geen geld om mee te doen? 
Voor kinderen uit gezinnen die het financieel lastig hebben en toch graag lid willen worden van een 
sportclub of mee willen doen met andersoortige activiteiten als een knutselclubje, padvinderij of 
muziekles, is het mogelijk om gebruik te maken van het jeugdfonds sport en cultuur. Binnen onze 
school is Ellen Zemmelink, onze leerlingcoördinator, intermediair. Samen met haar kan de aanvraag 
worden ingediend. Via de leerkracht kan er contact gelegd worden met Ellen, u kunt ook zelf een mail 
(e.zemmelink@atscholen.nl) naar haar sturen en een afspraak maken. De folder kan opgevraagd worden 
bij de leerkracht. 
 

De E-waste Race 
Elektronisch afval is de snelst groeiende afvalstroom ter wereld. Bij iedereen in huis slingeren wel oude 
apparaten rond, zoals een oude telefoon, kapotte dvd-speler of doos met kabels. Van dit elektronisch 
afval, ook wel E-waste genoemd, kunnen weer allemaal nieuwe dingen worden gemaakt. Maar dan 
moet het wel op de goede manier worden ingeleverd.  
De kinderen van groep 7 en 8 doen mee met de E-waste Race. 
Mocht u thuis elektronisch afval hebben dan kunt u dit in de komende twee weken mee naar school 
nemen en inleveren in de hal.  
Naast het leren over het op een goede manier inleveren van E-waste is het een wedstrijd waarmee de 
school punten kan verdienen en misschien wel kan winnen.  
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