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Na het succes van vorig jaar biedt www.zwijsenouders.nl alle ouders van Nederland opnieuw de kans om via Twitter vragen te stellen aan de makers van
Veilig leren lezen.
Op maandag 5 november kunnen ouders van 9 tot 18 uur hun vragen stellen onder vermelding van #maanroosvis. Volg www.zwijsenouders.nl op
Twitter en wijs ouders door middel van een retweet of mention op deze
unieke mogelijkheid om vragen te stellen.

Nieuwe aanwinst...
Wij zijn super blij met onze nieuwe aanwinst: Mathijs Deponti maakte
voor OBS Binnenstad een prachtig mooie papierkast.
Dit werd financieel mogelijk gemaakt door de oudervereniging.

...BEDANKT...

Verjaardagen...
28-10 Gijs Bakhuizen
30-10 Djavino Lam
31-10 Oscar Weishut
06-11 Nikkie Smeets
07-11 Felix Weishut

gr.5
gr.2
gr.7
gr.7
gr.8

08-11 Luuk Scheepers
08-11 Dirk La Meir
08-11 Koen Blaauw
08-11 Jules Nijhuis

gr.3
gr.5
gr.6
gr.7

Jacques Vriens op bezoek...
Afgelopen woensdag is de Kinderboekenweek 2012 is afgesloten… Alle voetstappen
zijn geteld en het sponsorgeld voor My Book Buddy kan binnenstromen. Wij zijn
heel happy met al die verdiende voetstappen. Ook zijn wij opgetogen dat wij kinderen in Oeganda heel blij gaan maken met veel leesboeken… Ook zijn wij trots dat
wij een bijzonder iemand hebben weten te vinden om het project af te sluiten… Jacques Vriens zal op maandag 5 november onze school bezoeken. Hij zal voorlezen
aan alle kinderen van groep 1 t/m 8, vertellen over het project My Book Buddy en
natuurlijk neemt hij dan ook het bij elkaar gelezen geld in ontvangst voor Oeganda.

Nieuws vanuit MIK...
Nog maar een paar weken
en dan is het weer zover…….. een hele spannende tijd voor alle kinderen!
In november komt hij al aan in Nederland met een hele grote stoomboot
en veel gekke pietjes op gekke fietsjes.
Ons land en onze stad staat op zijn kop!
Sinterklaas laat het hart van kindjes sneller kloppen…….
en dat van de grote mensen stiekem ook!
Helaas komt Sinterklaas niet bij elk kind langs
als hun ouders bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de voedselbank
kan hij stilletjes aan hun huisje voorbij rijden…
Dat mag toch niet?
Sinterklaas is een feest voor alle kinderen!
Wij zijn van plan om ook dit jaar Sinterklaas weer een handje te gaan helpen!
Doet u ook weer mee?
Wij nodigen u graag uit om er samen met ons een overweldigend succes van te maken!

Wat gaan we precies doen?
Vanaf NU, week 43, start onze inzamelingsactie.
Wij verzamelen o.a.

Speelgoed; nieuw maar ook 2e hands speelgoed is uiteraard zeer welkom. Het is daarbij van belang dat
het 2e hands speelgoed compleet is en er nog goed uitziet! Sinterklaas geeft natuurlijk geen incompleet of
kapot speelgoed.

I.v.m. de hygiëne geen 2e hands knuffels aub.

Een verzorgingspakketje voor de allerkleinsten zoals luiers, billencrème, billendoekjes, potjes voeding, kinderkoekjes etc. is ook zeer welkom!

We ontvangen ook graag alle soorten cadeaubonnen (irischeques, bioscoopbonnen etc.) die u wellicht
nog ergens in een la heeft liggen.

Daarnaast zoeken we ook vrijkaartjes voor een zwembad, kortingscoupons voor kinderschoenenwinkels
etc. Alle initiatieven op dat vlak worden zeer op prijs gesteld.

Rollen Sinterklaas inpakpapier.

Het is ook mogelijk om een donatie te doen voor onze Sinterklaasactie: geef uw donatie in een gesloten
envelop af bij het kantoor, bij het aanspreekpunt of locatiemanager. Indien u uw e-mailadres op de envelop vermeldt, doen wij de Sinterklaasinkopen en laten we u vervolgens via de mail weten wat wij namens u
gekocht hebben voor de kinderen.
Wilt u meedoen met onze Sinterklaasactie voor de voedselbank (joepie!), dan kunt u de spullen vóór woensdag
14 november a.s. inleveren op maandag/dinsdag en donderdag bij BSO Villa max (kangoeroeruimte OBS Binnenstad) vanaf 14.30 uur.
Op 14 en 15 november worden alle spullen door ons naar de voedselbank gebracht waar ze gesorteerd worden
op leeftijd en op jongen/meisje. Vanaf 17 november mogen de cliënten van de voedselbank iets komen uitzoeken voor hun kinderen. Zij krijgen dan inpakpapier mee. En dan is het 5 december: Sinterklaas komt langs bij alle
kinderen!
Wij hopen dat ons initiatief net als vorig jaar een groot succes wordt!
Vol verwachting klopt ons hart!
Namens alle pedagogisch medewerkers van Crèche Juliana, Villa Kakelbont, Villa Max
alvast bedankt!
Cindy Westhovens, Locatiemanager MIK Kinderopvang c.westhovens@mik-online.nl / 06-30465038

