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Stem op de Wegwijzer bij Rabo ClubSupport!

Met Rabo ClubSupport steunt de Rabobank clubs en verenigingen uit de regio. En wij doen dit jaar
mee! Zo maken we kans op een mooi bedrag wat we dolgraag willen besteden aan het opknappen van
het kleuterplein. Jouw stem is geld waard. Als je lid bent of wordt van de Rabobank kan je
stemmen op de Wegwijzer vanaf 27 september. Kijk voor aanvullende informatie en de voorwaarden
op Rabobank.nl/clubsupport of op
https://www.rabo-clubsupport.nl/amersfoort-eemland/deelnemers

Schoolreisje

Maandag 30 september gaan alle kinderen op schoolreis.
De groepen 1 en 2 gaan de ochtend naar de Speeltuin “Oosterkwartier” in Baarn. De speeltuin is
helemaal gereserveerd voor onze kleutergroepen. De leerkrachten van de groep zullen als
begeleiders aanwezig zijn. De kinderen worden gebracht en gehaald door ouders. U kunt een
stoelverhoger (voorzien van naam) meegegeven. De kinderen zullen gewoon om 14.30 uur uit zijn.
Voor eten en drinken wordt gezorgd. Bij slecht weer wordt dit uitje naar een andere datum
verplaatst. Dit wordt ‘s ochtends besloten.
De groepen 3 en 4 gaan naar Oud Valkeveen. Ouders begeleiden een groepje. De kinderen moeten
een eigen lunch en iets te eten en drinken voor tussendoor meenemen. De kinderen worden om
14.30 uur weer op school verwacht.
De groepen 5 t/m 8 gaan naar Duinrell. De kinderen moeten een eigen lunch en iets te eten en
drinken voor tussendoor meenemen. Daarnaast is het handig een droog setje mee te geven i.v.m.
waterattracties. De kinderen worden om 16.30 uur weer op school verwacht. U wordt via Parro op
de hoogte gebracht als dit wegens file wijzigt.
Het is verstandig om een regenjas mee te geven.
Geld en snoep mag niet worden meegenomen.

In actie voor Edukans!

Over 2 weken is het zover, dan vertrekt juf Inge naar Suriname i.v.m.
het World Teacher programma van de stichting Edukans. Zij zal met
een team van leerkrachten en schoolleiders, scholen gaan bezoeken en
zich inzetten voor het onderwijs door samen te werken en ervaringen
uit te wisselen met de collega's daar. Uiteraard zullen we haar met de
school gaan volgen en er in de klassen aandacht aan besteden.
Daarnaast zet zij zich in om geld te werven voor de stichting Edukans.
Dit bedrag investeert Edukans wereldwijd en zeker 70% hiervan
wordt direct geïnvesteerd in verbetering van het onderwijs in Suriname. Wilt u de blog van haar
team over de ervaringen in Suriname gaan volgen of wilt u ook een bijdrage leveren, ga dan naar de
volgende link:
https://inge-schoonderbeek.inactievooredukans.nl Alvast veel dank!

Kinderboekenweek

Woensdag 2 oktober start de kinderboekenweek. Het thema is “Reis mee”. De kinderen van elke
groep “reizen” elk naar een ander land. Over dit land wordt tijdens de kinderboekenweek gewerkt
en zijn er activiteiten in het thema. We sluiten de kinderboeken- projectweek af met een
inloopmiddag op 17 oktober van 16.30 uur-17.30 uur. Gaat u mee op wereldreis?
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