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Kindcentrum  
 
 
Nieuwsbrief schooljaar 2019-2020 week 40 en 41 
_________________________________________________________    
Belangrijke data voor alle ouders/verzorgers  
 

Woensdag 2 okt. Start Kinderboekenweek.  
Vrijdag 4 okt. Dierendag. 
Zaterdag 5 okt. Dag van de leraar.   
Dinsdag 8 okt. 8.30-9.00 uur Ouders kunnen een kijkje nemen in cluster 7/8. 
Woensdag 9 okt. 8.30-9.00 uur Ouders kunnen een kijkje nemen in cluster 4/5/6. 
Donderdag 10 okt. 8.30-9.00 uur Ouders kunnen een kijkje nemen in de groepen 3. 
Ma 14 –vr 18 okt. herfstvakantie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ouderbijdrage schooljaar 2019/2020 
 
Onlangs heeft u een brief ontvangen met de vraag om de ouderbijdrage voor dit schooljaar te voldoen.  
Als school vragen we van alle ouders een jaarlijkse financiële bijdrage. Deze ouderbijdrage komt ten 
goede aan zaken waarvoor geen of heel summier gelden beschikbaar worden gesteld door de 
rijksoverheid, maar die sfeer- en kwaliteit verhogend zijn voor de school. U moet daarbij denken aan 
het Sinterklaas, kerst- en paasfeest, schoolreisje, kamp voor groep 8 en aankleding van de school in 
thema’s. 
Hoewel de bijdrage in principe vrijwillig is, is het essentieel om alle extra’s te kunnen bekostigen. De 
ouderbijdrage is vastgesteld op € 30,00 per kind. We gaan ervan uit dat we van alle kinderen die 
bijdrage ontvangen. Voor de ouders die voldoen aan de voorwaarden is het mogelijk de ouderbijdrage 
te voldoen via Stichting Leergeld. Het is daardoor voor iedereen haalbaar om de ouderbijdrage te 
kunnen betalen. Ouders, die niet betalen, zullen we benaderen en vragen naar de reden. Alleen bij 
betaling zijn activiteiten voor kinderen mogelijk! Wij rekenen op uw medewerking! 

 
 
 

Fotograaf op school  
Heeft u er nog aan gedacht? Maandag 30 september is de schoolfotograaf op school! 
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Kinderboekenweek: leesnieuws! Leesnieuws! 
 
Allemaal instappen! Reis mee met de fietstaxi, de huifkar, de hogesnelheidstrein of het ruimteschip.  
De Kinderboekenweek 2019 gaat over voertuigen. Met het thema Reis mee! gaan we op reis in 
kinderboeken. Niet de bestemming maar het vervoer erheen staat centraal. Ontdek de ruimte met een 
raket, beleef avonturen op een cruiseschip, verken een land tijdens een roadtrip, trek rond met een 
tractor en zeil de wereld rond op een catamaran. Met een boek kun je elke reis maken die je wilt, een 
reis die je leven verrijkt! 
De hele week wordt er op school in de klassen extra aandacht besteed aan lezen. Er wordt 
voorgelezen, verteld over boeken, gezongen én natuurlijk gaan we zoveel mogelijk lezen! We gaan 
samen leeskilometers maken! 
En omdat het feest is zullen we in de school in deze periode zoveel mogelijk vlaggetjes ophangen 
van boeken die we gelezen hebben.  
Welke klas maakt de langste leesslinger? En hoeveel leesmeters maken we als school? Maak je 
eigen vlaggetje! 
 https://www.kinderboekenweek.nl/wp-content/uploads/2019/04/Ikreiswereldrond-CVRvoorPR-cmyk-
150x150.jpg 
 
We wensen iedereen heel veel leesplezier!!!! 
 
Leesgroetjes, 
de werkgroep Bieb 
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NIEUWS VANUIT HET ACTIVITEITENPLEIN  
EN BINDKRACHT 10 

 

 

  

 
 
Er zijn in de afgelopen weken 2 nieuwe stagiaires bij ons begonnen, die het komende jaar bij ons 
zullen helpen met alle activiteiten die we doen. In deze nieuwsbrief stelt Liz zich alvast voor:  
Ik ben Liz Lambooij, 24 jaar en ik woon in Nijmegen. Ik ben 3e jaars SPH stagiaire 
bij Bindkracht10 op het activiteitenplein en spel aan huis en werk hier nu 4 dagen 
per week. Mijn vrije momenten vul ik voornamelijk op met leuke dingen. Ik sport 
graag en ik ben gek op muziek. Een dag zonder muziek zou ik niet kunnen. Ik 
speel gitaar en vind het leuk om te zingen. Naast een paar bijbanen geniet ik van 
de studievereniging waar ik inzit. Ik houd ervan om te ondernemen en te 
ontdekken, zowel in het werkveld als met vrienden. Ik ben een gedreven en rustig 
iemand, die sociaal is, verantwoordelijk is en die het leuk vindt om met kinderen 
om te gaan. Met vrienden ben ik vaak op stap of doen we verschillende spelletjes 
en ook kook ik vaak voor vrienden. 
We zien elkaar vast nog wel eens !  
 
Groetjes Liz Lambooij 
 
In de Huiskamer zijn de kinderen alweer druk bezig met knutselen, spelletjes en bakken. De kinderen 
van groep 3 t/m 6 hebben het thema ‘wereldreizigers’ en leren een heleboel van verschillende landen. 
Groep 3-4 is begonnen met een eigen paspoort te maken, waarbij ze natuurlijk ook hun eigen lengte 
moesten opmeten. En het is nog best moeilijk om elkaar op te meten! Ze hebben al heerlijke 
Vietnamese springrols gemaakt, waarbij ze nu weten dat de groenten gerold wordt in een velletje 
rijstpapier…. En niet in plastic…. En dat je dat dus gewoon op kunt eten! Groep 5-6 is begonnen in 
Nederland en hebben een mooi tulpenveld gemaakt met ecoline.  
Groep 1-2 heeft het thema ‘kleuren en vormen’ en ze hebben al ‘meneer vierkant’ of ‘mevrouw rond’ 
gemaakt. Ook zijn er al hele mooie gekleurde vissen gemaakt, met veel verschillende kleuren, zodat 
we de Huiskamer wat gezelliger konden maken.  
Mocht uw kind nog niet betaald hebben voor een activiteit bij ons, zou u dat dan zo snel mogelijk 
willen doen? 
 
 
 
Onze volgende nieuwsbrief verschijnt rond vrijdag 11 oktober. Eventuele belangrijke informatie 
ontvangt u tussentijds via de mail.  
Heeft u een belangrijk nieuwtje? Deel het met ons via : info@octaaf.nl  
 
 
Met vriendelijke groet,  
Team Kindcentrum Het Octaaf 


