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Project Feest! 
Vanmiddag sluiten we het project Feest! af. U bent welkom op 
school om te kijken naar het resultaat van 14.45 tot 15.45 uur. 
 
Juf Roos 25 jaar bij WSKO 
Roos Knijnenburg, leerkracht in groep 1/2A, is 25 jaar werkzaam bij 
WSKO. Woensdag hebben de leerlingen per groep een kort 
optreden voor haar gedaan en een roos gegeven. Het was een 
feest! U bent ook van harte uitgenodigd om haar de hand te 
schudden en te feliciteren met dit jubileum. Dit kan vanmiddag bij de 
afsluiting van het project tussen 14.45 en 15.45 uur. 
 
Cultuureducatie 
De groepen 1 en 2 hebben dansles gehad van het Nederlands 
Danstheater. De dansdocent kwam naar onze speelzaal en de 
kinderen genoten! 
 

 

 
 
Boekenkraam 
De kinderboekenkraam heeft tijdens de kinderboekenweek drie 
dagen in de hal van de school gestaan. Dank aan de ouders die 
hierbij hebben geholpen en aan alle klanten. We hebben voor  
€ 563,- aan boeken verkocht! We mogen weer een paar mooie 
boeken uitzoeken bij Paagman. 
 
Engelse kinderboekenkraam 
De Engelse boekenkraam is bezocht door alle leerlingen. Zij 
mochten vragen stellen aan Jackie, de boekenverkoopster. Zij sprak 
alleen Engels, dus dat was spannend! Veel kinderen hebben een 
Engels boek gekocht. Voor €155,- zijn er boeken verkocht. De 
school kreeg als dank zes Engelse documentatieboekjes, waar de 
leerlingen gebruik van kunnen maken.  
 
I would like to take this opportunity to say thank 
you again for letting me bring the Usborne books 
to your school. You have a lovely school and your 
children are very friendly. Please would you pass 
on my thanks to the children at how careful they 
were when looking at the books, how lovely it was 
to meet them and how impressed I am with their 
level of speaking English with me. 
 
Best wishes, 
Jackie 
 
 
 
 
 



Machtigingsformulier ouderbijdrage en onderwijsbijdrage 
Veel mensen hebben het incassoformulier al ondertekend 
ingeleverd. Hartelijk dank daarvoor. Van degenen die dit nog 
moeten doen, ontvangen wij graag maandag na de herfstvakantie 
het paarse formulier terug. Indien u geen formulier gekregen heeft, 
kunt u er een bij Brigitta ophalen. 
 
Vrije dag alle groepen en herfstvakantie 
Morgen, vrijdag 17 oktober, zijn alle leerlingen vrij. Aansluitend is 
het herfstvakantie. We zien graag iedereen weer terug op maandag 
27 oktober. Denk eraan dat de wintertijd dan is ingegaan! Maandag 
na de herfstvakantie wordt het haar van de kinderen gecontroleerd 
op luizen. Schoolmelk is er weer vanaf dinsdag 28 oktober.  
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