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Data
16 okt. - 24 okt.: Herfstvakantie
23 okt.: Afsluiting Kinderboekenweek

Fietsen
Op het schoolplein blijven er in het fietsenrek regelmatig een aantal fietsen over. We merken dat deze
fietsen in de avonduren of in het weekend door jongeren op het schoolplein onder handen worden
genomen. Hartstikke zonde en vervelend natuurlijk. Nu met de herfstvakantie voor de deur, wil ik u
vragen om na te gaan of alle fietsen in de schuur staan thuis. Mocht u een fiets missen, wilt u dan
kijken of 1 van de overgebleven fietsen in de fietsenrekken van u is? Alvast hartelijk dank.

Ouderbijdrage/overblijfbijdrage
Na de herfstvakantie wordt er via de mail een uitvraag gedaan naar het betalen van de ouderbijdrage
en de overblijfbijdrage. In onze stichting zijn we overgegaan op een digitaal systeem. Na de
herfstvakantie kunt u daarom een mail verwachten van WIS Collect. In de mail van WIS Collect komt
een link te staan zodat u via IDeal kunt betalen. Mocht u dus een bericht zien van WIS Collect, dit is
geen SPAM:)

Vervanging netwerk 2 december
Het duurt nog even, maar op 2 december wordt het netwerk vervangen op de St. Carolusschool. Dit
houdt in dat op deze datum de school de gehele dag niet bereikbaar is via de telefoon of via
mail/Parro. Wellicht is het voor u alvast fijn om hiervan een notitie in de agenda te maken. Mocht u
school dus nodig hebben, dan weet u voor deze dag dat dit via de bekende kanalen niet zal gaan.

Herhaling: MR ouder gezocht.
Vorige week heeft u kunnen lezen dat we op zoek zijn naar een nieuw MR lid vanuit de
oudergeleding. Er hebben zich al 2 ouders aangemeld. Hartstikke fijn natuurlijk. Mocht u zich nog
willen opgeven, dan kan dit. U heeft t/m vrijdag de tijd.

Afsluiting Kinderboekenweek
A.s. vrijdag sluiten we met elkaar de Kinderboekenweek af. Aangezien we werken met het thema
beroepen, mogen de kinderen wanneer ze dit willen verkleed naar school komen in een beroep naar
keuze. We gaan dit jaar echter wel een vervolg geven aan het centraal stellen van jeugdliteratuur
zoals in de Kinderboekenweek gebeurd. Het thema lezen in al zijn facetten hebben we dit jaar als
speerpunt. U zult dus regelmatig activiteiten voorbij zien komen of vernieuwingen in ons
leesonderwijs waar we u in mee willen nemen. Op naar heel veel leeskilometers met elkaar!

Duurzame ontdekbus
In de bijlage treft u informatie aan over de duurzame ontdekbus.
Ook kunt u via de site hier meer over te weten komen:
https://duurzameontdekbus.nl/
In de ontdekbus maken kinderen door middel van spannende proefjes kennis met het begrip
duurzaamheid en leren ze op een leuke, speelse manier dat we in kleine stapjes onze ecologische
voetafdruk kunnen verkleinen.

