
 

 

 

 

 

 

 1 oktober 2019 

Aanmelden nieuwe leerlingen! Is er een broertje of zusje die uiterlijk vandaag 2 jaar is 
geworden (dus 1/10/2017 of daarvoor geboren is) en later ook naar onze school wil? 
Dan vragen we u om hem of haar op korte termijn alvast door te geven. We kunnen 
dan rekenen houden met zijn/haar komst. Dit is nog geen officiële inschrijving, deze 
vindt pas plaats u een inschrijfformulier invult en uw kind wordt toegelaten. Zie 
hiervoor verder de schoolgids, bladzijde 21. Graag doorgeven aan juf Alice 
(administratie@wvobarneveld.nl) met naam, adres, en geboortedatum. Als u andere 
belangstellende ouders kent, wilt u aan hen doorgeven dat we graag een 
kennismakingsgesprek willen hebben? 

 

Agenda: 
7 okt: Dag van de leraar, 
maak wat leuks voor de juf 
of meester!  
8, 9 okt: Schoolkorfbal 
groep 6 t/m 8. Succes! 
17 okt: Projectavond en 
sponsorloop. Komt allen! 
18 okt: Continurooster 
groep 5 t/m 8,  
om 14:00 uur uit.  
19-27 okt: Herfstvakantie. 
31 okt: Juf Gerjanne is terug 
van verlof! Welkom. 
Hervormingsdag. 

 
 
 
 
Eerste werkdag juf Gerjanne 
na haar verlof. Welkom 
terug! 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Groep 8 heeft al nieuwe 
meubels, de rest van de 

school volgt dit schooljaar! 

  

De buurt vraagt om met hen rekening te 
houden met parkeren.  
Wilt u dit niet voor de huizen doen maar wat 
verderop? Bedankt!  

Kalender: Wilt u aanpassen voor 17 juli dat dan de groepen 5-8 ook om 11:45 uur uit 
zijn? Ook mag u noteren, en zelf (een keer) meedoen, met de gebedsgroep voor school 
op 18 okt, 15 nov, 13 dec, 10 jan, 7 feb, 6 mrt, 3 apr, 8 mei, 5 juni, 3 juli. Start om 8:30 
uur. We zijn dankbaar dat ouders zo samen voor kinderen, personeel en andere ouders 
willen bidden. We voelen ons ook hierdoor gedragen.  

Tussenschoolse opvang. We zijn blij met alle ouders die dit op zich nemen. We kunnen 
nog hulp gebruiken! Meldt u zich via betsie.roseboom@gmail.com Als bijlage ter 
informatie de regels die we hanteren, in overleg met school.  

 

 

Vanaf morgen is als 
conciërge werkzaam op 

onze school :Vincent Quint. 
Hij is er de dinsdag- en 

woensdagochtend. 
Welkom! 

 

We zijn bezig met het 
herinrichten van het plein. Er is 
wel geld gereserveerd voor 
vervanging, maar daarmee 
kunnen we niet bekostigen wat 
we wensen. Door eerdere acties 
en zelf sparen is er 30000 euro  
beschikbaar, maar we missen nog 
zo’n 22000 euro om het plan 
hiernaast te bekostigen. We zijn 
daarom bezig met subsidies en 
natuurlijk de acties op school 
tijdens het project. We hopen dat 
er voldoende geld komt! Helpt u 
mee? In februari verwachten we 
dat het klimtoestel vervangen 
kan worden. Later in het 
schooljaar volgt dan indien er 
voldoende geld is de rest. Van de 
oude groep 8 kregen we al een 
leuk spel DoeMijNa, die ook later 
geplaatst wordt. 

Van 7 t/m 11 oktober is de week van de 
pauzehap in de groepen 5 t/m 8. Dan krijgen 
we lekkere en gezonde hapjes! Die week 
hoeft dus alleen drinken mee naar school. 
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