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 Agenda 

16 oktober Studieochtend 

21 t/m 28 oktober Herfstvakantie (let op dus ook nog de maandag!) 

27 november Studieochtend 

Kinderboekenweek  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Kinderboekenweek komt er weer aan! Op school zullen we deze feestweek waarbij het thema ‘reis 
mee’ centraal staat op woensdagmorgen feestelijk openen. Daarnaast zijn er gedurende de week aller-
lei leuke activiteiten rondom boeken. In de onderbouw bent u als ouders weer van harte welkom om 
te komen voorlezen. Ook opa’s, oma’s, ooms, tantes, buurvrouwen en andere bekenden zijn van harte 
welkom. Voor de bovenbouw is er uiteraard weer de voorleeswedstrijd. Naast allerlei leuke activiteiten 
op school die met lezen te maken hebben, is er ook in de bibliotheek van alles te doen.  
 
Zo hebben zij op vrijdag 4 oktober (14:00-17:00) een boekenreis door de bieb voor kinderen van 6 tot 
ongeveer 10 jaar. Op woensdagmiddag 9 oktober (15:30) is er een voorleesfeestje in de bibliotheek 
rondom het boek "Tim op de Tegels". Dit is leuk voor kinderen tot en met 7 jaar. Tijdens de Kinderboe-
kenweek is ook het Weekend van de Wetenschap. Daarom mogen kinderen vanaf groep 5 op zaterdag 
5 oktober vanaf 13:30 uur aan de slag met een micro-bit, een klein computertje waarmee je een eigen 
multimediaspeler kunt maken.  
 
Koop een boek, krijg een boek, schenk een boek!  
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Ja, ja, u leest het goed: drie vliegen in één klap. De Bruna heeft tijdens de Kinderboekenweek namelijk 
een hele leuke actie. Als u daar een kinderboek koopt (dat is één), krijgt u daarbij uiteraard het kinder-
boekenweekgeschenk (dat is twee). Maar als uw kind het bonnetje vervolgens op school inlevert bij de 
juf of meester, krijgen wij als school hiervoor een waardebon van de Bruna om weer nieuwe boeken 
voor de schoolbibliotheek te kopen (dat is drie!). Wij zien alleen maar pluspunten: blije kinderen om-
dat ze twee nieuwe toffe boeken hebben, kinderen die hun leesvaardigheid ontwikkelen en nieuwe 
boeken voor de schoolbieb! Wij hopen dat we een heleboel bonnetjes mogen ontvangen.  
 

Ouderbijdrage  

Onlangs ontving u het verzoek de ouderbijdrage te voldoen. Veel ouders deden dit al! Hartelijk dank.  
Hieronder nog even de gegevens. 
 
 
Ook dit schooljaar verzoek ik u de school te steunen door de ouderbijdrage te voldoen.  
 
Even uitleggen: Een school krijgt geld van de overheid om het geven van onderwijs aan de kin-
deren te bekostigen. Wie vinden het belangrijk om uw kind zo goed mogelijk voor te bereiden op 
hun toekomstige plaats in de samenleving. Voor alle extra activiteiten krijgt de school geen geld. U 
moet dan denken aan; de schooltuinen, het sinterklaascadeau, het schoolfeest, het kerstontbijt/di-
ner, koningsspelen, enz.  
 
Van de overblijfbijdrage worden de overblijfmedewerkers betaald die toezicht houden op uw 
kind. Ook wordt er buitenspeelgoed van aangeschaft.  
 
Mocht u om welke reden dan ook niet in staat zijn de bijdrage te betalen dan ga ik daar graag met 
u over in gesprek. Neemt u dan zelf het initiatief en zoek mij even op. We zoeken dan met elkaar 
naar een passende oplossing zodat u ook kan bijdragen aan de extra activiteiten voor uw kind.  
 
Kunt u juist iets extra’s missen? Dan zou het fijn zijn als u een solidariteitsbijdrage aan uw bedrag 
toevoegt. Meldt u dan even bij de betaling: met solidariteitsbijdrage. Met dit bedrag kunnen we 
gezinnen helpen die rond moeten komen van een minimuminkomen.  
 
Hoe? In samenwerking met de MR en de ouderraad hebben we dit jaar het bedrag bepaald op 
€85,- per kind (€50,- ouderbijdrage en €35,- voor het overblijftoezicht). U kunt het bedrag over-
maken op rekeningnummer NL86RABO0304703540 t.n.v. Koningin Wilhelminaschool iz. Ou-
derraad. Vergeet hierbij niet de naam en groep van uw kind te vermelden.  
 
Ouders van kinderen die na 1 januari starten verzoeken we de helft van het bedrag, namelijk 
42,50 te betalen. Helpt u mee om er ook op dit gebied een goed jaar van te maken? 

 
 

Met vriendelijke groet, 
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Het team van de Koningin Wilhelmina School. 
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