
 

 

 

 

 

Op reis. 
17 oktober sluiten we de kinderboekenweek af met een mooie reis. 

Daarvoor verzamelen we om 8.30 uur bij Hanekamp. 

Om 8.45 vertrekt de bus! 

De reis eindigt weer bij Hanekamp om 12.15 uur. 

Van hier wordt de onderbouw per auto naar school gebracht en wandelt de bovenbouw terug. 

We kunnen deze dag met railrunners reizen. Daarvoor is het nodig dat er zes ouders meereizen. U 

kunt u opgeven bij de juf/ meester of via onderstaande link: 

https://stichtingopkop.sharepoint.com/:w:/r/sites/de_lepelaar/documenten/Schooldocumenten/17

okt/MeeOpReis.docx?d=w17d29285db744cc1874a5896b8007298&csf=1&e=gajndx 

Bij onvoldoende aanmeldingen kiezen we een andere oplossing dan railrunners. We gaan dan nog 

steeds met de trein maar niet met ouders erbij. 

Welkom in de OR. 
Het was even wennen voor haar, maar al snel bruiste ze van de goede ideeën. Alsof ze al jaren in 

de OR zit. Basia van harte welkom! 

Vanuit de ouderavond is het idee geopperd om het oud papier te gaan halen in plaats van het te 

laten brengen. (Arjan bedankt voor de input.) Het omzetten van de vergunning levert te veel ARBO 

technische problemen op. Dus kunnen we dit idee helaas niet verder onderzoeken. Wat doet de OR 

wel? 

We schrijven andere inzamelaars aan om te kijken welke prijs zij bieden voor ons oud papier. 

Levert dit geen significant verschil op dan maakt de OR de keuze tussen: 

-De vergunning zo houden en hopen op betere tijden. 

-De vaste prijs van de gemeente accepteren. 

 

 

MR. 
Ook de MR zoekt nog een nieuw lid.  

 

Social Schools. 
Vanuit de stichting wordt een oudercommunicatieportal uitgerold. Deze rolde iets harder dan 

verwacht en ouders hebben al een uitnodiging gehad. Echter werkt deze nog niet omdat er op 

schoolniveau nog dingen besloten en aangezet moeten worden. U wordt zo spoedig mogelijk 

geïnformeerd. Onze excuses.  

https://stichtingopkop.sharepoint.com/:w:/r/sites/de_lepelaar/documenten/Schooldocumenten/17okt/MeeOpReis.docx?d=w17d29285db744cc1874a5896b8007298&csf=1&e=gajndx
https://stichtingopkop.sharepoint.com/:w:/r/sites/de_lepelaar/documenten/Schooldocumenten/17okt/MeeOpReis.docx?d=w17d29285db744cc1874a5896b8007298&csf=1&e=gajndx


 
 

TSO. 
Op advies van de ouders gaat de overblijf met een strippenkaart werken. Dit begint na de 

herfstvakantie. Vrijdag ontvangt u een mail met informatie daar over.  

 

 

Wat komt er allemaal nog aan? 

17 oktober Afsluiting kinderboekenweek Op Reis  

21 t/m 25 oktober Herfstvakantie  

Klassenspecifieke zaken worden via de klassenmail gecommuniceerd. 

In de onderbouwbrieven stond: 

 

In de bovenbouwbrieven stond: 

 

Rooster oud papier 

26 oktober Fam Lindt 

30 november Fam Timmerman 

28 december Fam Rook 

 

 

 

 

 

 

 


