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Kinderboekenweek
Inloopochtend op 18 oktober
Bezoek bibliotheek groep 1 /2
Wecycle
Kalender oktober/ november 2017
Ingekomen berichten o.a. jeugdsport- en jeugdcultuurfonds

Aan alle ouders, verzorgers,
Hierbij ontvangen jullie nieuwbrief nr. 4 van het schooljaar 2017-2018. De volgende
nieuwsbrief verschijnt op 3 november 2017.
Met vriendelijke groet,
Team van De Opstap
Kinderboekenweek
Komende week wordt is de laatste week van de Kinderboekenweek.
Op maandag 16 oktober is er een boekenmarkt, waar oude boeken geruild of verkocht
(maximumprijs € 1,00) mogen worden door de hele school van 14.45 - 15.15 uur. De
kinderen mogen hun eigen boeken ruilen of verkopen. Bij verkoop : wilt u thuis als ouders
de boeken vast van een prijsje voorzien? Ieder kind verkoopt zijn eigen boeken en rekent die
individueel af.
Op dinsdag 17 oktober vragen we van 8.30-9.00 uur opa's en oma’s om voor te lezen. Graag
opgeven bij de leerkracht.
Op woensdag 18 oktober is er de open ochtend voor de ouders van 10.30 uur tot 12.00 uur.
De kinderen mogen dan ook verkleed komen als heks , tovenaar of griezel. Dit is dan ook
het einde van de Kinderboekenweek.
Inloopochtend op 18 oktober
Op woensdag 18 oktober zijn alle ouders welkom om op de open ochtend in de klassen te
kijken tussen 10.30 - 12.00 uur.
Bezoek bibliotheek
Op woensdagmorgen 31 oktober gaan de kinderen van groep 1 /2 naar de bibliotheek in
Grootegast. We zoeken nog ouders voor het vervoer. We vertrekken om 11.00 uur en zijn
rond 12.15 uur weer terug bij school. Opgeven bij juf Lena of juf Mischa. Willen jullie de
kinderen dan een stoelverhoger meegeven?

Wecycle
Net als vorige jaren doen we ook nu weer mee aan Wecycle. Met deze actie
worden afgedankte kleine huishoudelijke apparaten verzameld en gerecycled. De actie vindt
plaats begin november. Wilt u eventuele afgedankte apparaten alvast voor ons bewaren?
Als school krijgen we daar punten voor, waar we materialen voor kunnen bestellen. Vorig
schooljaar hebben we boekenpakket gekregen met daarin voor elke groep een boek. De
apparaten kunnen worden ingeleverd op maandag 13 en woensdag 15 november.
Kalender oktober 2017:
14 oktober
Oud papier
18 oktober
Inloopochtend voor de ouders
Afsluiting Kinderboekenweek (de
kinderen mogen verkleed op school
komen)
21 t/m 29
Herfstvakantie
oktober
31 oktober
Informatie over de “dode hoek”
1 november
Luizencontrole
1 november
Zakelijke ouderavond
2 november
Kinderraad
9 november
Nationaal schoolontbijt

10.30 – 12.00 uur

Groep 7 /8

Ingekomen berichten:
De Smidse

18 oktober
28 oktober
1 november
4 november

: Crea – Herfst/ Halloween
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
: Spooktocht
: mini disco peuters en groep 1 ,2 en 3 Tijd: 14.00 – 15.30 uur
: frisdisc, gr. 6 /7/8
Tijd: 14.00 – 20.30 uur

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeugdportfonds en jeugdcultuurfonds
De gemeente Grootegast is aangesloten bij het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds. Dit is in
het leven geroepen om alle kinderen de mogelijkheid te bieden om te sporten of muziek te maken.
Vanuit het jeugdsport- of jeugdcultuurfonds kan de contributie/lesgeld en eventueel kleding en
attributen voor kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar uit gezinnen waar thuis te weinig geld is,
betaald worden.
VERGOEDING
Voor een sportaanvraag is max. € 225,- en voor cultuur € 450,- per kind per jaar beschikbaar. Na een
goedgekeurde aanvraag wordt de contributie/lesgeld rechtstreeks aan de sportvereniging of
cultuuraanbieder betaald. In sommige gevallen is het mogelijk daarbij een waardebon voor
benodigde kleding/attributen te ontvangen.
WELKE SPORTEN EN CULTURELE ACTIVITEITEN?
Het Jeugdsportfonds vergoedt alleen de contributie van sportverenigingen en/of sporten die zijn
aangesloten bij de landelijke sportbonden. Wij vergoeden geen zwemles (A/B/C), fitness en scouting.

Een culturele activiteit moet vallen onder de categorie: muziek, beeldende kunst, nieuwe media,
dans, theater of kindercircus. Waarbij het moet gaan om actieve deelname.
U kunt per kind maar van één fonds tegelijkertijd gebruik maken.
HOE KAN IK EEN AANVRAAG INDIENEN?
Ouders/verzorgers kunnen niet rechtstreeks een aanvraag indienen. Dit kan alleen gedaan worden
door een intermediair; een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de scholing, opvoeding
en/of begeleiding van het kind of gezin. Denk hierbij aan een docent/mentor/IB’er op school,
buurtsportcoach, een sociaal wijkteam, gezondheidsorganisatie, humanitaire hulp,
schuldhulpverlening of St. Leergeld.
Kunt u geen intermediair vinden? Kijk dan op onze website voor een overzicht per regio of neem
contact op met de coördinator.
WANNEER BEGINNEN?
Normaal gesproken kunnen kinderen binnen 3 weken na het indienen van een aanvraag, en na een
positief besluit, starten met de sport-, muziek-, dans -of toneelles.
Kijk voor meer informatie op:
Jeugdsportfonds
Jeugdcultuurfonds
www.jeugdsportfonds.nl/groningen
www.jeugdcultuurfonds.nl/groningen
groningen@jeugdsportfonds.nl
groningen@jeugdcultuurfonds.nl
Of bel op woensdagochtend naar coördinator Martina Haak-Snoek op 06-81304503.
__________________________________________________________________________________

Afdeling Grootegast e.o.

Paddenstoelen zoeken door IVN Jeugd Grootegast e.o.
Vind jij het leuk om paddenstoelen te zoeken? En vind je het ook nog leuk om te weten te komen
hoe de paddenstoel heet?
Kom dan op maandagmiddag 23 oktober a.s. naar Trimunt, Kloosterweg te Marum. Hier organiseert
IVN Grootegast e.o. in de herfstvakantie een activiteit voor kinderen van 8 – 12 jaar.
We vertellen eerst over paddenstoelen, want ze zijn heel belangrijk voor het opruimen van blad enz.
Daarna gaan we ze opzoeken, bekijken en proberen er een naam aan te geven. Het is allemaal erg
leuk om te doen. Een leuke invulling voor een vakantiemiddag.
De activiteit is van 14.00 – 16.00 uur.
We verzamelen om 14.00 u. bij de parkeerplaats van Staatsbosbeheer aan de Kloosterweg op
Trimunt.
Voor jeugdleden van IVN is het gratis, niet-leden betalen € 2.00.
Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee.
Tot ziens op 23 oktober.
Je kunt je opgeven bij hwoltjer@home.nl of tel. 0594-613253.

