
 

 

 

Het nieuwe schooljaar is alweer in volle vaart… 
 

Afscheid kinderen 
Helaas hebben we ook voor de zomervakantie afscheid 

moeten nemen van een aantal kinderen. Maar we kregen er 
ook een paar leuke lieve kinderen voor terug. 

 
Zelfstandigheid kind 

Misschien heeft u het al van uw kind gehoord nu hij/zij 
in groep 4 zit. Er zijn kinderen die staan te springen 
om een zelfstandigheidcontract. Wij kunnen dit echter 
niet zonder overeenstemming met u en uw kind. Mocht u 
hier mee over willen weten, spreek ons gerust aan. U 

ontvangt dan tevens ons zelfstandigheidsbeleid. 
 

Medio oktober zal het langzaam aan steeds eerder donker 
worden Voor de kinderen die al zelfstandig op het 

buitenplein spelen geld dat ze zodra het buiten begint 
te schemeren dat zij naar binnen komen. Wij willen u 

vragen om dat thuis ook met hun af te spreken. 
 

Naschoolse activiteiten 
Binnenkort ontvangt u vanuit school het wijkarrangement 

boekje met het aanbod van Naschoolse Activiteiten.  
Indien uw kind hier gebruik van zal maken vragen wij u 

om dat tijdig aan ons door te geven zodat wij hier 
rekening mee kunnen houden en niet onnodig op zoek gaan 

naar een kind. 
Wij vermelden dit dan op onze presentielijst.  

 
Afmelden van uw kind 

Indien uw kind ziek is of om een andere reden afwezig is 
van school, ook dit graag aan ons doorgeven. School 

geeft dit niet automatisch aan ons door. 
 

Samenwerking Voorschool  
De Antoontjes, school en Dynamo zijn een 

samenwerkingsverband aangegaan om in de school een VVE; 
Vroege Voorschoolse Educatie te realiseren. De opvang 
zal in het BSO lokaal zijn. De komende tijd gaan we 

vooral bespreken hoe we dit vorm gaan geven. WE houden u 
hierover op de hoogte. 

 
Slofjes 

Op de groep is het de bedoeling dat de kinderen hun 
schoenen uitdoen. Niet iedereen vind dat even fijn. U 
mag uw kind sloffen meegeven om op de groep te dragen. 
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