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Oktober 

Kinderboekenweek 

Van 1 tot en met 19 oktober is de themaperiode 
van de Kinderboekenweek 2019. Het thema van 
dit jaar is: Vervoer, reis mee!  

Deze periode zal in het teken 
staan van reizen en voertuigen. 
Op de openingsdag hebben alle  
kinderen een voorwerp van 
huis meegenomen die zij  
mee zouden nemen op reis. 

Voorlezen, zingen, 

Van 18 november tot en met 22 november vinden de 
oudergesprekken plaats. Verdere informatie hierover 
volgt nog. 

Oudergesprekken 

Waarom is het zo belangrijk om te  
zingen, te vertellen of voor te lezen? 

 Omdat het gevoel voor taal  
daardoor spelenderwijs  
ontwikkeld wordt. 

 Het levert gezellige en knusse 
momenten op. 

 De wereld van jonge kinderen 
wordt daardoor groter. 

 Het helpt kinderen om nieuwe 
indrukken of gevoelens te  
verwerken en het stimuleert de 
fantasie. 

https://thorbecke.meerwerf.nl/ 

Op dinsdag 15 oktober 2019 komt de fotograaf 
bij ons op school. De fotograaf begint met de 
jongste kinderen. Eerst worden de portretfoto’s 
gemaakt, daarna de groepsfoto’s en als laatst de 
familiefoto’s (van de broertjes en zusjes die bij 
ons op school zitten).  

Op woensdag 16 oktober worden de foto’s van 
de kinderen van peuterspeelzaal de Dijkstappers 
gemaakt. Mochten er kinderen van Thorbecke 
zijn die een broertje of zusje hebben op  
de Dijkstappers, dan worden de familiefoto’s  
op 16 oktober op de peuterspeelzaal gemaakt.  

Ongeveer een week na het bezoek van  
de schoolfotograaf krijgt u via de school een 
kaartje met een inlogcode zodat u de foto's via  
de computer kunt bestellen.  

Schoolfotograaf 

Wanneer kinderen iets ouder zijn: 

 Helpt het de luistervaardigheid 
en het concentratievermogen te 
ontwikkelen. 

 Geeft het een extra stimulans om 
mee te denken over hoe  
problemen aangepakt kunnen 
worden. 

 Ontstaat er een gunstig effect op 
het zelf leren lezen en maakt het 
kinderen vertrouwd met allerlei 
soorten verhalen en  
verhaalpatronen. 

Vanaf 5 november starten we weer met de voorrondes 
voor de Nationale Voorleesdagen.  

Op 11 en 12 november zijn de halve finales.  
Op 19 november zal de grote finale plaatsvinden.  
Tijdens de finales zal er een echte jury bij zijn! 

Wie wordt de voorleeskampioen van 2019?? 

Nationale Voorleesdagen 

Op donderdag 7 november doen we mee met het  
Nationaal schoolontbijt.  Voor één keer kunnen de 
kinderen dus eens zonder ontbijt naar school. En vindt 
je niet alles lekker? – Geen probleem – er is keus  
genoeg. Het pakket bevat boordevol lekkers en leuks!  

Let op: het enige waar u zelf voor moet zorgen, zijn  
de vier B’s: Borden, Bestek, Bakjes en Bekers. Om het 
milieu te sparen, zitten er geen wegwerpspullen in het 
ontbijtpakket. Schrijf op de vier B's de naam van uw 
kind en geef dit mee in een tas waar ook de naam van 
uw kind op geschreven staat. 

Op naar een leuk en gezellig ontbijtfeestje! 

Nationaal Schoolontbijt 
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JeugdSportFonds/ JeugdCultuurFonds 

Na de herfstvakantie begint periode 1 van het JeugdSportFonds (JSF). Deze organisatie geeft sportkansen aan gezinnen waar niet genoeg  
geld is om lid te worden van een sportvereniging (dit geldt voor vergoeding van de contributie en in bepaalde gevallen ook de sportattributen 
tot een maximum van € 225,00 per kind per jaar).  

De voorwaarden: vergoedingen worden rechtstreeks aan de sportvereniging of winkel voldaan en moeten ieder seizoen/ jaar opnieuw  
aangevraagd worden. De sportactiviteit moet een sport zijn die in groepsverband wordt gespeeld, met een ‘structureel karakter’. 

U kunt uw aanvraagformulier ophalen en inleveren bij de administratie (Galina).  
Zij zorgt ervoor dat uw aanvraag wordt doorgestuurd aan het JeugdSportFonds.  
 
Let op: 
Er bestaat een vergelijkbare regeling, namelijk het JeugdCultuurFonds (JOC), voor bijvoorbeeld muziekles of cursussen op Triade of voor  
de schoolreisbijdrage (niet voor de bijdrage aan het ouderfonds). Zie de volgende link voor meer informatie over de vergoedingen en  
voorwaarden: https://www.jocdenhelder.nl/informatie/. Voor een JOC aanvraag kunt u ook terecht bij onze administratie. Dien een JOC  
aanvraag zo snel mogelijk in. Verwerking van de aanvragen duurt doorgaans vrij lang bij het JeugdCultuurFonds. 

     

VERJAARDAGEN: 

1-okt Sam gr 3   21-okt Ryan gr 1/2B 

9-okt Hanna gr 1/2B   22-okt Mayson gr 1/2A 

12-okt Cristian gr 8   25-okt Bente gr 4 

 Delfina gr 5B    Fay gr 4 

15-okt Maycen gr 5B   26-okt Jip gr 1/2A 

16-okt Elisa gr 1/2B    Oliwier gr 1/2A 

 Joey gr 1/2A   30-okt Evy gr 5B 

17-okt Dean gr 4   4-nov Elena gr 5A 

18-okt Hailey gr 1/2B    Kai gr 5A 

19-okt Xena gr 3   9-nov Enzo gr 5B 

20-okt Stan gr 8    

 Pleun gr 1/2B    Belangrijk! 

Zijn er nog wijzigingen in uw gegevens? Bijvoorbeeld: een wijziging  
van uw woonadres, contactgegevens of medische informatie over  
uw kind die wij zouden moeten weten?  

Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de administratie (Galina)  
of stuur een e-mail naar: administratie@thorbecke.meerwerf.nl. 

Denkt u aan de ouderbijdrage? De decembermaand is voor de 
ouderraad een dure maand. Wij vragen u daarom de  
ouderbijdrage ad € 17,50 per kind te betalen. Van deze  
bijdrage worden activiteiten betaald waarvoor de school geen 
geld van de overheid ontvangt, zoals de sinterklaas- en  
kerstviering, Sint Maarten, deelname aan toernooien, etc.  

Het bedrag mag u storten op bankrekeningnummer  
NL72INGB0005082397 t.n.v. Ouderraad OBS Thorbecke, onder 
vermelding van de voornaam, achternaam en de groep van uw 
kind. U mag het geld ook in een gesloten envelop aan de  
leerkracht van uw kind geven (schrijf op de envelop ook de 
voornaam, achternaam en de groep van uw kind).  

Dank u wel! 

Ouderbijdrage Voorstellingen Kampanje 

De Thorbecke heeft als adoptieschool van de Kampanje  
de mogelijkheid gekregen om met alle groepen, tegen  
een gereduceerd tarief, een voorstelling in hun prachtige 
theater te mogen bezoeken.  De groepen zullen naar de 
volgende voorstellingen gaan: 

Een nieuwe website voor Stichting  
Meerwerf basisscholen, een nieuwe web-
site voor Thorbecke en een nieuw intro-
ductie filmpje, neemt u ook een kijkje?! 

 

https://www.meerwerf.nl/ 

https://www.thorbecke.meerwerf.nl/ 

Filmpje 'Klaar voor de start'. 
https://youtu.be/otAQTb2aXCk 

Groep 1&2: 
Pak ‘m zondag 13 okt, 11:00 uur. 

Groep 3&4: 
 

Dolfje Weerwolfje en 
Foeksia de miniheks 

zaterdag 9 nov, 16:00 uur. 

Groep 5&6: Zwijnenstal dinsdag 5 nov, 19:00 uur. 

Groep 7&8: 
 

Percossa vrijdag 10 jan, 20:15 uur. 


