
 

 

NIEUWSBRIEF 2 – 1 SEPTEMBER 2017 

 

 

MAANDAG AANSTAANDE INFORMATIEAVOND! 

De eerste twee weken zitten er alweer op. Alle kinderen zijn weer 

gewend aan de dagelijkse gang naar school. Er zijn alweer PBS-

bandjes verdiend! Aanstaande maandag 4 september is de 

informatieavond. Wist u dat u als ouder die avond een school-PBS-

bandje kunt verdienen door de avond bij te wonen? 

 

 

KOFFIEOCHTENDEN 

In de schoolkalender staan de koffieochtenden gepland van de 

groepen 1 t/m 4. De ouders van de bovenbouwgroepen (5 t/m 8) 

zijn van harte welkom op de algemene koffieochtenden, welke 

ook in de schoolkalender staan. Natuurlijk hopen wij ook dat u 

het gevoel heeft altijd bij de directie terecht te kunnen en dus niet 

hoeft te wachten op een koffieochtend. 

 

 

HERHALING: GEVONDEN VOORWERPEN!!! 

Er ligt nog van alles in de bak ‘gevonden voorwerpen’. Van 

slippers tot winterjassen… Tijdens de informatieavond van 

4 september kunt u nog kijken of er iets van uw zoon of 

dochter bij zit. Daarna schenken wij alle kleding aan een 

kledinginzameling. Dan krijgt alles wellicht een tweede 

leven! 

 

 

 

VERWACHTINGSGESPREKKEN 

Vanaf aanstaande dinsdagavond kunt u zich via Social 

Schools inschrijven voor de verwachtingsgesprekken. U 

heeft inmiddels de papieren oudervragenlijst mét 

begeleidende brief ontvangen. We hebben de lijsten 

graag uiterlijk vrijdag 8 september retour. Dan 

kunnen de leerkrachten uw informatie meenemen in het 

gesprek. De verwachtingsgesprekken zijn op woensdag 

20, donderdag 21 en dinsdag 26 september. Wellicht 

ten overvloede: u wordt hierbij sámen met uw kind 

verwacht. 

 

LEEFSTIJL  
We zijn in het nieuwe schooljaar meteen begonnen met de 

eerste twee thema’s van LEEFSTIJL. U ziet daarvan de 

banners hangen bij de ingang.  

 De banner “Wij zijn aardig voor elkaar” hoort bij 

thema 1: “De groep? Dat zijn wij!”, (hernieuwde) 

kennismaking met elkaar en groepsvorming zijn daarbij belangrijk.  

 De banner “Jij vertelt, ik luister” hoort bij thema 2: “Praten en Luisteren”. Dit 

thema gaat over communicatie: over praten, luisteren en stil zijn.  
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SCHAAKLESSEN 

De Vink heeft een traditie in het schaken. Al jaren doen we 

mee met het School Schaakkampioenschap in Voorschoten 

en al verschillende malen is ons eerste team 

doorgedrongen tot het Nederlands Kampioenschap. Heeft 

uw kind ook interesse in schaaklessen? Neem dan contact 

op met de Schaakvereniging Voorschoten. Dit kan via jeugdleider@svvoorschoten.nl 

De lessen voor kinderen uit groep 3 t/m 5 worden op De Vink gegeven op 

vrijdagavond van 19.15 tot 20.15 uur. Vorig schooljaar zijn er ook lessen voor de 

kleinsten gegeven, direct na schooltijd. Wanneer er opnieuw een naschoolse cursus 

wordt aangeboden hoort u dat via de nieuwsbrief. 

 

TOT SLOT… 

…wensen we u een heerlijk weekend! We hopen op lekker nazomerweer…Denkt u aan 

het invullen van de vragenlijst?  

 

Met vriendelijke groet, 

Team De Vink  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. TWEE EXTERNE BERICHTEN…VOOR DE LIEFHEBBERS 

 

Morgen vindt de opening plaats van de Natuurspeeltuin aan de Veurseweg in 

Voorschoten. Kijk op www.natuurspeeltuin.nl voor meer informatie en tijden. 

 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een folder van Fit & Food Kids. Een 

bewegingsprogramma waarbij plezier en gezonde en lekkere voeding voorop staat.  
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