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Verteltassenproject

Wist u al dat wij op De kariboe hard werken aan het verteltassenproject?
Een klein en gezellig groepje van ouders/verzorgers/oma's komt iedere woensdagochtend bijeen en
werken onder leiding van Mia de Wit (onderwijsassistente) aan de verteltassen. Zij maken met veel
enthousiasme en creativiteit de mooiste en leukste verteltassen.
In de tassen zit:
- een leeswijzer met uitleg
- een voorleesboek
- een aanvullend informatieboek over het thema
- zakjes met spelletjes en speelmateriaal
- soms een speelkleed
De tassen zijn geschikt voor peuters, kleuters en groep 3 en elke tas is weer anders!
De tassen worden uitgeleend en mogen 1 week thuis worden gebruikt. Door het voorlezen en samen
spelen wordt de taalontwikkeling van uw kind(eren) enorm gestimuleerd.
Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe ouders/verzorgers, opa's/oma's die de groep komen versterken.
Heeft u zin om te helpen? Gezellig samen creatief bezig zijn en de leukste tassen bedenken voor uw
(klein)kind!
Op woensdagochtend kunt u juf Mia om meer informatie vragen. De koffie staat klaar!
Verkeersveiligheid
De renovatie van de woningen in onze straat is gestart. Dit betekent dat de
stoep en straat (volgens een vaste planning van het bouwbedrijf) gedeeltelijk of
helemaal zal worden afgesloten. De schoolleider is hierover in overleg met het
bouwbedrijf.
De al geplaatste hekken op de hoek van de Puccinistraat zullen verplaatst
worden zodat de stoep vrij blijft en het reclamezeil zal worden verplaatst zodat
er beter zicht is.
Wij willen u vragen om rekening te houden met de verkeersveiligheid en er
samen voor te zorgen dat onze kinderen veilig naar en van school kunnen blijven komen. Wanneer de
straat half is afgesloten, vragen wij u om de straat niet in te rijden en aan de Bizetstraat of Bellinistraat te
parkeren. Nog beter is natuurlijk om de auto thuis te laten staan en lopend of fietsend naar school te

komen. Buurtbewoners is inmiddels gevraagd om hun vuilcontainers zo snel mogelijk terug te halen na
leging zodat stoepen vrij blijven.
week 45, 46,47: halve straat afgesloten (aan de kant van de Puccinistraat)
week 48,49,50: hele straat afgesloten
week 51 en verder: halve straat afgesloten (aan de kant van de Mozartstraat)
Bericht voor rokende ouders
Wij zijn een gezonde school en hebben een rookvrij schoolplein. Rokende ouders
op straat bij de poort passen daar niet bij. Het geeft een verkeerd voorbeeld aan de
kinderen en het is vies om doorheen te moeten lopen. Wilt u daarmee rekening
houden en een ander plekje opzoeken?
Herfstspektakel componistenbuurt

In de herfstvakantie op donderdag 25 oktober van 11:00 uur tot 15:00 uur organiseert StArt26 weer het
jaarlijkse Herfstspektakel om de kinderen uit de componistenbuurt een onvergetelijke middag te
bezorgen.
Sporthal ‘De Waterakkers’ wordt dan omgetoverd tot een waar pretpark met een stormbaan
en verschillende springattracties Natuurlijk zal een suikerspinkar niet ontbreken en om het feest
compleet te maken worden de kinderen, als zij dat willen, omgetoverd tot prinsen en prinsessen. Als
afsluiten is er ook nog een verrassing.
StArt26 zoekt nog een aantal ouders die een ‘oogje in het zeil willen houden’ bij de verschillende
speeltoestellen.
U kunt uw naam hiervoor opgeven bij de schoolleider.

