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Prikbord 9 januari 2020  
 

 

Agenda  
  
 

Vrijdag 10 januari   Meester Jeroen jarig 

Vrijdag 10 januari   Speelgoedviering 

Maandag 13 januari  Groep 1 t/m 8 vrij 

  Juf Truus jarig 

Dinsdag 14 januari 10.30-11.30 uur Contactvertrouwenspersoon 

Vrijdag 17 januari Ouders welkom Muziekviering 

Woensdag 22 januari  Nationaal voorleesontbijt 

Vrijdag 24 januari Ouders welkom van 

kinderen die 

meedoen 

Broertjes / zusjesviering 

Maandag 27 januari  Juf Lisette jarig 

Vrijdag 31 januari  Rapporten groep 3-8 mee 

  Juf Ingrid Jarig 

  Juf Jolanda jarig 

Maandag 3 februari  Deze week oudergesprekken 
eindadvies groep 8 

 

Gelukkig nieuwjaar 
 

 

Namens het team, tso, ouderraad en de 

medezeggenschapsraad wens ik u een heel goed 
en gezond 2020 toe. Dit jaar is voor de KDS een 

bijzonder jaar en zullen wij met elkaar ons 50  
jarig lustrum vieren.  
 

 
Werner de Geest 
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50 jaar KDS 

 
 

Afgelopen maandag 6 januari hebben wij in de weekopening ons jubileumjaar 50 

jaar KDS geopend. Femke heeft een prachtige vlag bedacht en hij hangt in de 

top van onze vlaggenmast. 

Het podium is mooi versierd en wij gaan er een mooi jaar van maken. 

Elke maand zullen wij op een kleine of grote wijze stil staan bij ons vijftig jarig 

bestaan.  

 

   

 

Gezamenlijk buitenspelen 
 
 

De eerste twee schoolweken van ons schooljaar zullen de kinderen weer 

allemaal tegelijkertijd om half één buitenspelen. 

Wij willen samen met de TSO-krachten bekijken of het mogelijk is om dit 

gezamenlijk spelen weer in ere te herstellen. 

 

Werkdag team 13 januari 
  
 

Maandag 13 januari a.s. hebben alle leerlingen vrij. Het team werkt wel en gaat 

aan de slag met de rapporten en andere werkzaamheden in en om de 

stamgroep. 

 

 

 

 

 



Voorleesontbijt 22 januari 

 
 
Van woensdag 22 januari t/m zaterdag 1 februari zijn de Nationale 
Voorleesdagen. Dit is een initiatief en onderdeel van de organisatie van de 

Kinderboekenweek en het is een leuke manier om kinderen te laten genieten van 
boeken. Op woensdag 22 januari openen we de Nationale Voorleesdagen met 

het Nationaal Voorleesontbijt. 
 
In het kader van ons vijftig jarig bestaan hebben wij op woensdag 22 januari 

een speciaal voorleesontbijt met een speciale gast als voorlezer. Op het eind is 
er ook nog een leuke verrassing voor alle kinderen van de KDS. 
  

Alle kinderen mogen deze dag in pyjama of ochtendjas op school komen en 
nemen hun eigen ontbijt, drinken en eventueel een picknickkleedje mee. 
Natuurlijk mag hun knuffel deze dag ook mee naar school. 

De kinderen ontbijten dit keer met alle kinderen in de Meent. 
 

Na afloop van het voorlezen kunnen de kinderen zich even omkleden en gaan de 
gewone lessen van die dag beginnen. 
 

Geeft u uw kind(eren) voor deze dag hun ontbijt, hun gewone kleren en de 
pauzehap mee? 

 
 

Ouderbijdrage OR 
 
 

Afgelopen woensdag heeft u via de mail een brief gekregen m.b.t. het betalen 

van de ouderbijdrage voor uw kind(eren) voor schooljaar 2019-2020. 

Heeft u geen brief ontvangen dan hoor ik dat graag van u. 


