
   
 

   
 

Opening kinderboekenweek Gi-Ga Groen  

Dinsdag 4 oktober hebben we met de hele school de kinderboeken-  
week geopend. Meester Jules, meester Tim en meester Edwin  
hebben een verhaal uitgespeeld dat werd voorgelezen door juf Maud. 
Wat hebben we gelachen met zijn allen! 
 
Het verhaal: 
Beer heeft paddenstoelen gevonden in het bos en wezel kan ze  
heerlijk klaar maken. Als ze gaan eten hebben ze een probleem.  
Het zijn drie paddenstoelen. Hoe verdeel je die eerlijk?  
Ze krijgen er ruzie om, maar hun probleem wordt opgelost door  
vos die onverwachts opduikt. De oplossing vinden ze allebei niet  
eerlijk. Dan zijn ze toe aan het toetje…. Weer een probleem!  
Ze hebben maar drie aardbeien… 
 
Uiteindelijk hebben we samen met de kinderen het probleem op- 
gelost. Gewoon even de derde aardbei doormidden snijden!  
 
Schoolfruit 
 
Vanaf woensdag 21 september ontvangen wij als school weer  
schoolfruit. Wat mooi dat wij daarvan weer mogen genieten.  
Iedere woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de kinderen  
op school het fruit van die week. Proeven, genieten en lekker  
en gezond eten! We kijken er weer naar uit.  
 
Dinsdag blijft ook fruitdag, maar dan moet iedereen het zelf meenemen. 
Mocht uw kind op woensdag aangeven dat het het fruit van die week niet lust, dan kunt u de 
andere dagen zelf iets meegeven. 
 
Middelbare scholen 

Voor de ouders van groep 7 en 8 is het belangrijk om de berichten over de middelbare 
scholen te volgen op Parro. U krijgt dit via de leerkracht toegestuurd. Of u kunt altijd via de 
website van de desbetreffende school informatie vinden over de open dagen. 

Kinderboekenweek 

U heeft bovenaan de nieuwsbrief kunnen lezen dat de Kinderboekenweek is begonnen. De 
Kinderboekenweek duurt van 5 oktober t/m 16 oktober. U kunt via de bijgaande link kijken 

welk thema de Kinderboekenweek heeft. Veel kijkplezier! Bekijk dit filmpje: KBW-in-1-
minuut Heel veel (voor)leesplezier tijdens de kinderboekenweek! 

 

 

 

 

https://youtu.be/DCO1Ns0-9gQ
https://youtu.be/DCO1Ns0-9gQ


   
 

   
 

 

Nieuwsbrief oktober 2022 – kinderboekenweek  

Beste ouders, 

Het nieuwe schooljaar is weer in volle gang. En dit betekent dat ook de kinderboekenweek 

weer van start gaat! Van 5 oktober t/m 16 oktober is het kinderboekenweek. Het thema dit 

jaar is: Gi Ga Groen! Denk daarbij aan alles wat met de natuur te maken heeft.  

De bibliotheek heeft talloze prachtige boeken die gaan over planten, bomen, dieren enz. 

Informatieboeken voor alle leeftijden, maar ook leesboeken, zelfleesboeken, prentenboeken 

enz. Dus kom snel een kijkje nemen in de bieb en leen jouw favoriete Gi Ga Groene boek!  

Het prentenboek dat dit jaar wordt uitgebracht voor de kinderboekenweek is ‘Egalus’ van 

Marije Tolman en in de boekhandel verkrijgbaar voor 8,25 euro. Koop je voor minimaal 

12,50 euro aan kinderboeken tijdens de kinderboekenweek? Dan krijg je het 

kinderboekenweekgeschenk gratis. Dit jaar is het geschenk geschreven door Andy Griffiths 

en Terry Denton en het heet ‘Waanzinnige boomhutverhalen’.  

Tijdens de kinderboekenweek zijn er in de bibliotheek ontzettend veel leuke activiteiten die 

passen binnen het thema Gi Ga Groen. 

Klik hier voor de agenda met alle 

activiteiten. Meld je kind(eren) snel aan als 

ze enthousiast zijn geworden. Want vol = 

vol!   

Ik wens jullie samen met je kind(eren) veel 

leesplezier tijdens de Kinderboekenweek! 

Leesconsulent Meriam 

m.vaneekelen@bibliotheekoosterschelde.nl  

 

Schoolkamp bovenbouw 2022 

Ook dit jaar zijn onze bovenbouwleerlingen weer op schoolkamp geweest. Per traditie 
vertrokken de kinderen uit groep 7/8 op woensdagochtend 28 september. Op 
donderdagochtend 29 september gevolgd door de leerlingen uit groep 5/6. We hebben dit 
jaar een ietwat ‘alternatief’ programma gedraaid, waarin we ons flexibel aan de 
omstandigheden hebben aangepast. Op woensdagmiddag werd namelijk helaas duidelijk 
dat meester Jules als groot organisator het kamp voortijdig vanwege gezondheidsklachten 
moest verlaten. Gelukkig was meester Jules er, op afstand, wel bij in onderling contact. 

De woensdag stond in het teken van wandelen, vrije activiteiten op het scoutingterrein, een 
avondverkenning in het donker en een tweetal rondes bingo met juf Larissa. 

Na een nacht, die voor de meesten, rustig verliep, startte dag 2 
met het ontbijt. Vervolgens sloot groep 5/6 aan en met z’n allen 
zijn we naar het dorpscentrum van Kapelle gelopen om daar de 
kerktoren te beklimmen: 176 treden naar boven en uiteraard ook 
weer hetzelfde aantal treden afdalend. We hebben genoten van 
het uitzicht vanaf het hoogste punt op de toren. Eenmaal weer 
beneden heeft de groep geposeerd bij het borstbeeld van 
kinderboekenschrijfster Annie M.G. Schmidt, geboren in Kapelle. 

https://oosterschelde.op-shop.nl/?categories%5B%5D=24&categories%5B%5D=22&categories%5B%5D=9&search=
https://oosterschelde.op-shop.nl/?categories%5B%5D=24&categories%5B%5D=22&categories%5B%5D=9&search=
mailto:m.vaneekelen@bibliotheekoosterschelde.nl


   
 

   
 

Donderdagmiddag zijn we met de groep naar evenementencentrum 
De Vroone gegaan voor een partij jeu de boules. Anderhalf uur 
hebben de kinderen met veel plezier op de baan gestaan. De 
activiteit werd afgesloten met een traktatie van meneer Bram. 

Donderdagavond betekende genieten van de 
heerlijke pannenkoeken van juf Salwa gevolgd 

door de spelletjesavond en marshmallows roosteren bij het kampvuur 
onder leiding van juf Maud. Muziek en dansen maakten het feest 
compleet. De donderdagnacht verliep uitermate rustig en de kinderen 
en leiding hebben goed geslapen. 

Vrijdagochtend betekende alweer het opruimen en schoonmaken van 
het scoutinggebouw. We hebben nog een wandeling gemaakt en een 

cadeau gekocht voor meneer Bram als dank voor zijn les in jeu de 
boules. Na de lunch en een extra snoeptraktatie zijn alle leerlingen door 
de hulpouders opgehaald. Na een gezellig en toch ietwat ‘vermoeiend’ 
kamp ging iedereen met een tevreden gevoel het weekend in. De 
leerlingen gaven een mooi gemiddeld rapportcijfer voor ons 
schoolkamp: 8,5 

Met veel dank aan Marco voor zijn inzet in het vervoeren van de spullen 
en uiteraard ook aan alle ouders, die de kinderen hebben vervoerd naar 
Kapelle en/of weer terug naar school. 

Zonder jullie was dit niet mogelijk geweest. Tot volgend jaar! 

 

 

 

 

 

 

Nieuws vanuit de Gemeente 

Leergeld 
Er gaat geen dag voorbij of we krijgen wel ergens te horen dat de kosten van het 

levensonderhoud stijgen. Voor ouders met een minimuminkomen heeft dit veel 

consequenties; ze vragen zich af of ze de kosten van school nog wel kunnen betalen. En 

vragen zich af wat de gevolgen zijn als ze hun kind niet meer mee kunnen laten doen met 

school- of buitenschoolse activiteiten. Kortom, een situatie die voor veel gezinnen enorm 

veel stress oplevert. 

Gelukkig kunnen wij daar vanuit Stichting Leergeld een rol in spelen en kunnen we echt iets 

betekenen voor gezinnen met financiële problemen. We merken echter dat veel gezinnen 

die in deze situatie verkeren niet of onvoldoende weten wat de mogelijkheden zijn die 

Stichting Leergeld te bieden heeft. Ook krijgen we nog altijd veel vragen over de vergoeding 

van de vrijwillige ouderbijdrage en de schoolreizen van ouders die al ingeschreven staan bij 

Stichting Leergeld. 

Om gezinnen met geldzorgen te wijzen op de mogelijkheden van Stichting Leergeld hebben 

we alle noodzakelijke informatie samengevat, zie daarvoor de bijlage. 



   
 

   
 

Jeugdfonds Sport & Cultuur 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zeeland betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en 

jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek – of dansles, 

schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus. 

Jeugdfonds Sport & Cultuur Zeeland stelt zich ten doel om deze 

kinderen snel, effectief en op laagdrempelige wijze een kans te bieden 

om te gaan sporten of deel te nemen aan culturele activiteiten. Kinderen 

tussen de 0 en 18 jaar komen in aanmerking voor een 

sport/cultuurkans. 

 

Hoe werkt het? 
Stap 1. Je kunt zelf geen aanvraag doen. Vraag aan de juf, meester, buurtsportcoach, 

schuldhulpverlener, medewerker sociaal wijkteam of hij/zij een aanvraag voor je kan doen. 

Degene die de aanvraag doet, noemen we ‘de intermediair’; 

Stap 2. De intermediair doet, in overleg met jou, een aanvraag; 

Stap 3. De intermediair hoort meestal binnen drie weken of de aanvraag goedgekeurd is en 

laat je dat weten; 

Stap 4: Je kunt je kind nu aanmelden bij de sportclub, dansschool of andere organisatie 

waar je kind op les wil; 

Stap 5: Wij betalen de contributie of het lesgeld direct aan de sportclub/lesgever. Je 

ontvangt zelf geen geld. 

Let op: De spelregels kunnen per gemeente verschillen 

De spelregels zijn in elke gemeente een beetje anders. Zie voor de spelregels van de 

gemeente Reimerswaal de bijlage. 

 

 

Agenda 

Onderwerp Datum 

Amaryllisbollen verkoop  13 oktober  

Herfstvakantie  24 t/m 28 oktober  

Bag2School 31 oktober t/m 4 november 

De nieuwsbrieven van dit schooljaar zijn ook te vinden op onze website. 
Bezoek onze website: www.obs-dereigersberg.nl 

     

 

                    
 

 

 

http://www.obs-dereigersberg.nl/


   
 

   
 

 

 


