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 Voorstellingen per groep  
Net als vorig schooljaar treden alle groepen een keer op voor ouders en 
medeleerlingen.  
Dit jaar is groep 7/8 als eerste aan de beurt. Ze bijten het spits af op 
donderdagmorgen 11 oktober. Via Klasbord zijn de ouders van groep 7/8 
uitgenodigd om erbij aanwezig te zijn. Op de schoolkalender vindt u de data van 
de andere groepen.  
  
Bezoek aan het Rijksmuseum  
Groep 6/7/8 gaat vrijdag 19 oktober naar het 
Rijksmuseum. Ze gaan samen met de groep 6/7/8 
van de Wegwijzer.  
De bus vertrekt om 8:30 uur en rond 14:45 zijn ze 
weer terug bij school. Meester Jaap, Meester 
Wilco en juf Larisa reizen mee.  
In het Rijksmuseum krijgen ze een rondleiding, 
speciaal voor basisschoolleerlingen. Zorgt u voor een lunchpakket voor uw 
kind?  
Groep 4/5 krijgt op vrijdag les van juf Elly.   
 
Informatieavond  
Op dinsdag 16 oktober van 18:00 – 19:00 uur is de jaarlijkse informatieavond 
gepland. Het is de bedoeling dat u samen met uw kind(eren) naar school komt. 
Uw kind laat zien hoe er gewerkt wordt. Daarnaast is de leerkracht aanwezig 
om vragen te beantwoorden. Voor de groepen 5 t/m 8 krijgt u meer uitleg hoe 
er thuis geoefend kan worden met de lesmaterialen die we in school 
gebruiken.  
Ook het financieel overzicht van de ouderraad over 2017/2018 ligt ter inzage. 
Er is een mogelijkheid tot het stellen van vragen.  
 

Ingekomen post 
Werkgroep, T Kleerhangertje Steenwijk organiseert 
op vrijdag 12 oktober van 20:00-21:30uur en  
zaterdag 13 oktober van 10:00 -11:00uur   
Kleding, speelgoed en babyartikelen beurs, De Klincke  Kerkstraat 16, Steenwijk 
 
70% voor de inbrengende ouder 
30% voor een goed doel:  
 
Betreft inname van bepaalde goederen: 
 
   * Alleen kleding maat 74- kindermaat XS/S( op maat in doos) 
Kleding tot maat 122 in doos en vanaf  maat 128 in een andere doos dit ivm 
boven en beneden. Kleding graag op maat met vellen papier er tussen om het 
te scheiden. 
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Oktober  

 

11  

Voorstelling gr. 7/8 
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Informatieavond 

alle groepen  
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Bezoek 
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groep 6/7/8 

 

22 t/m 26 

Herfstvakantie  

 

 
 



   

• Verkleed- en sportkleding  
• Geen pyjama’s, sokken en ondergoed, rompertjes  
• Regenlaarzen, waterschoenen en sportschoenen( geen pantoffels en 
gewone schoenen)  
• Babyartikelen: Kinderwagen, box,maxicosi, fiets-en kinderstoel enz.  
• Speelgoed ( niet kapot of incompleet, kleine onderdelen apart verpakken 
met nummer)  
• Geen knuffels !!! 
• Maximaal 70 stuks kleding en maximaal 20 boeken  
  

Algemene voorwaarden: 

KLEDING VOORZIEN VAN TAPE MET PRIJS, MAAT EN NUMMER. Zorg voor goede 

tape ( schilderstape  of sport tape.   

Meerdelige kleding aan elkaar naaien.  

Spullen brengen in dozen!! Voorzien van nummer, nummer op elke zijde van de 

doos.   

De werkgroep bepaalt wat voor verkoop in aanmerking komt en is niet 

aansprakelijk voor het niet verkopen of zoekraken van spullen!!!  

INLEVEREN VAN KLEDING EN MATERIAAL VRIJDAGMIDDAG  

vanaf 14:30-18:00   in de Klincke.   

Ophalen op zaterdag vanaf 14:30- 15.00 uur. 

Na 15.00 uur gaan de niet opgehaalde goederen naar een goed doel. 

via mail: kledingbeurskleerhangertje@hotmail.nl      

of via facebooksite : Het kleerhangertje  Steenwijk of het kleerhangertje 
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