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Juiste datum: 

 

ACTIE4KIDS 2017 – 2018 VAN START 

De voorbereiding voor Actie4kids 2017 - 2018 is van start gegaan! 
Samen met u willen wij 50.000 kinderen blij maken met een mooie 
versierde schoenendoos vol met schoolspullen, hygiëne producten, 
speelgoed en een knuffel. Dit jaar gaan de schoenendozen naar landen 
in West Afrika, Oost Europa, het Midden Oosten en de kinderen van 
vluchtelingen in Europa.  

In Nederland maken wij ons druk over de prestaties van de school waar 
onze kinderen op zitten. Maar wat als er helemaal geen school is? In 
Nederland zijn we bezorgd over de hoeveelheid suiker die onze 
kinderen binnenkrijgen door alle frisdranken. In ontwikkelingslanden 
sterven er jaarlijks 3 miljoen kinderen jonger dan 5 jaar aan 
ondervoeding.  

Miljoenen kinderen hebben het anno 2017 dus nog steeds heel 
moeilijk. De slogan van Actie4kids is “Voor jou van mij”: jouw speelgoed 
en geld delen met een kind, dat waarschijnlijk nog nooit een cadeautje 
heeft gehad. Wij van Actie4Kids doen er nog een cadeautje bij: het 
goede nieuws van het evangelie in de vorm van een boekje met Bijbelverhalen. Jong en oud kunnen door het 
vullen van een schoenendoos laten zien dat er iemand is op de wereld, die aan hen gedacht heeft.  

Deze week ontvangen de kinderen de actiefolder.  

De actie loopt t/m 17 november . Van harte bij u aanbevolen. 

Schoolfruit 
Volgende week woensdag 15 november gaan we van start met een nieuwe 
schoolfruitperiode. 20 weken lang krijgen de kinderen een stuk schoolfruit. Het fruit wordt 
op de dinsdag op school afgeleverd zodat onze schoolfruitdagen zullen zijn:  

woensdag, donderdag, vrijdag 
Voor de maandag en dinsdag vragen we u zelf om fruit mee te geven. 
Iedere week zal er in de Vlinderbrief komen te staan wat het fruit van die week zal zijn.  
Wij hebben er weer zin in. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Parkeren bij school 
Rond school hebben we een beperkt aantal parkeerplaatsen aan de Dopheidelaan en de 
Raadhuisstraat. Daarnaast hebben we een kiss&ride zone, eveneens aan de Raadhuisstraat. De 
parkeerplaatsen aan de Heidelaan zijn bestemd voor de buurtbewoners.  
Komende periode hebben we weer een aantal avondactiviteiten en we 
willen u dringend vragen om van de juiste parkeerplaatsen gebruik te 

maken zodat de overlast voor de buurt beperkt blijft. 
We ontvangen zo af en toe klachten van buurtbewoners en de wijkagent.  
Wilt u er op letten? Bij voorbaat dank. 
 

Afspraken luizenteam 
Vorige week woensdag is het luizenteam druk in de weer geweest met het controleren van 
alle kinderen. Zij doen dit na iedere vakantie op de woensdagmorgen. Als er luizen/neten 
geconstateerd worden, zijn dit de stappen die ze ondernemen: 

 De luizencoördinator (Elleke, moeder van Chanel) belt de ouders van de leerling(en) 
waar het geconstateerd is. 

 Via school worden de ouders van de betreffende groep(en) geïnformeerd. 

 Na 14 dagen volgt er een her-controle van deze groep(en) 
 
Luizen/neten zijn een vervelend iets maar zijn geen teken van viezigheid. Het kan iedereen 

overkomen en kan heel makkelijk overgedragen worden op school, sportvereniging en plaatsen waar kinderen bij 
elkaar komen. 
Als we er allen snel op reageren (geregeld (thuis) controleren, behandelen, blijven controleren) dan kunnen we de 
overlast beperken. 
Aan u de volgende verzoeken: 

 Bij de constatering van lezen/neten bij uw kind, graag behandelen én meteen door geven aan school. 
 Na bericht van Elleke, graag direct behandelen. De kinderen kunnen gewoon naar school. 
 Na bericht van school, graag extra controleren en zonodig behandelen en berichtje naar school. 

Als u vragen heeft over de behandeling, dan kunt u contact opnemen met Elleke Kiekebelt (0624279659). 
 

PBS Thuis booster, 
Vorige week is er een opfrisavond geweest rond PBS Thuis. Een reactie van een ouder: 
Bij elk gezin is er wel wat aan de hand…. 
Maar als je een aantal avonden met gelijkgestemden hierover kan sparen en handreikingen aangeleverd 
krijgt van een deskundig team, zijn wij erachter gekomen dat we er zelfs na 2,5 jaar nog steeds profijt van 
hebben. 
Dus zeer aan te bevelen!! 
Enthousiaste PBS ouders van de eerste lichting PBS Thuis training. 
 

KINDERVIERING VOOR  
JONG EN OUD 
  
Zondag 12 november 
Ontmoetingskerk om 10.00 
uur  
 HET VERHAAL VAN RUTH  
 
 
1) we gaan op reis  
2) we vinden een plek  
3) we zien toekomst 
 
 
Van harte welkom voor (groot) ouders met kinderen van 4-12 jaar! Na de viering koffie en limonade! 



 
 
 

Brief aan/van Sint 
Aangezien het PostNLpunt in Zuidwolde sinds 1 oktober jl. is verhuisd van de Plus Supermarkt 
naar Hubo/Discus/Dier en Tuin is er door Hubo/Discus/Dier en Tuin voor de brieven aan de Sint een 
postzak op school neergezet.  Zo krijgen kinderen ook echt de kans om een brief naar de Sint te sturen en 
hierop ook echt antwoord te krijgen van de Sint.  
 
 

Schrijf aan Sinterklaas en 
ontvang antwoord 

 

Alle kinderen die aan Sint schrijven en hun naam en adres 
duidelijk op de envelop schrijven en een extra postzegel (waarde 1) 

meesturen, ontvangen antwoord van Sinterklaas. Sint gebruikt 
deze postzegel voor zijn antwoordbrief. 

 

 
Alle post die Sinterklaas uiterlijk 30 november krijgt zal hij vóór 

5 december beantwoorden. 

 

Sinterklaas kijkt uit naar alle post!!! 
 


