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Luizencontrole
In de week na de herfstvakantie vindt de luizencontrole weer plaats. Wij verzoeken u vriendelijk
ervoor te zorgen dat op de dag dat uw kind gecontroleerd wordt, de haren gewassen zijn en de
kinderen geen ingewikkelde staarten/vlechten hebben. De indeling is als volgt:
● Maandag: groep 1/2B en 3
● Dinsdag: groep 8
● Woensdag: groep 1/2A, 4,5,6 en 7
Voor de groepen 1/2A, 1/2B en 7 zijn wij nog dringend op zoek naar hulpouders!
U kunt zich hiervoor aanmelden bij Jolanda van den Berg.

Nationaal schoolontbijt
Woensdag 7 november a.s. doen we als school weer mee aan het Nationaal Schoolontbijt.
De kinderen ontbijten deze ochtend niet thuis, maar op school.
In de week na de herfstvakantie ontvangt u meer informatie omtrent de inhoud van het
schoolontbijt.
Mocht u al nieuwsgierig zijn, dan kunt u alvast een kijkje nemen op: www.schoolontbijt.nl/ouders
NB. Dit jaar is de Boni hofleverancier van het schoolontbijt. Dit betekent dat het ontbijt opgehaald
moet worden in Gaasperdam (10-15 minuten rijden). Wie o wie zou dit voor ons willen doen op
dinsdag 6 november?

Kleuterspelletjes
Na de herfstvakantie willen we op de vrijdagochtend van 08.45-09.30 uur starten met de
kleuterspelletjes met de oudste kleuters. Hierbij hebben wij graag uw hulp nodig!
Welke ouder kan op vrijdag ( mag ook één keer per twee weken) spelletjes doen in de aula met de
oudste kleuters? We hopen op veel aanmeldingen!
U kunt zich aanmelden bij Jolanda van den Berg.

Hulpouders gezocht voor oudercommissie
De oudercommissie is - net zoals vorig schooljaar - nog op zoek naar hulpouders, die kunnen helpen
bij diverse activiteiten. Te denken hierbij is aan de school versieren bij sinterklaas en kerst,
cadeautjes inpakken etc. U kunt zich aanmelden bij: oc@deterpweesp.nl
Wij verzoeken zowel nieuwe als bestaande hulpouders zich aan te melden. Dus ook als u vorig jaar al
hulp heeft geboden. Namens de oudercommissie alvast bedankt!

Incassering ouderbijdrage
Bij de ouders die een machtiging hebben afgegeven zal eind deze maand de ouderbijdrage
ad. € 32,50 per kind worden afgeschreven. Mocht u geen machtiging hebben afgegeven, dan
verzoeken wij u het bedrag over te maken op rekeningnummer NL57RABO 015.32.77.459 t.n.v.
Florente basisschool, inzake De Terp onder vermelding van naam & groep van uw kind.

TSO Nieuws
Graag willen wij het volgende onder de aandacht brengen:
Vaak krijgen kinderen, naar onze mening, veel eten/drinken mee naar de TSO. Houdt u er rekening
mee dat uw kind ongeveer 20 minuten heeft om te eten (tijd van klaar zitten, samen starten met
eten en naar buiten gaan). Ook vinden wij etenswaren in de broodtrommel die wij niet tot een
volwaardige lunch beschouwen; bijvoorbeeld een croissant. Als u een croissant mee wilt geven doet
u daar dan ook een boterham of fruit bij.
De tijd van de pepernoten komt er weer aan. Mocht u dit mee willen geven aan uw kind vinden wij
dit prima maar graag met mate.
Namens het TSO-team
Mirjam van Galen Last
coördinator

Het team wenst iedereen een hele fijne herfstvakantie!

Belangrijke data komende periode:
● 22 oktober: start herfstvakantie
● 7 november: nationaal schoolontbijt
● 29 november: voorleeswedstrijd

