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Verkiezingen 

Zoals bij elke verkiezing hebben wij 

een stemlokaal bij ons op school. We 

hebben de stemmingen aangegrepen 

om ook de kinderen te laten stem-

men.  

Een van de ouders van de oudercom-

missie krijgt vanuit IBM een bijdrage 

omdat hij voor de school in de ou-

dercommissie zit. Deze gelden en de 

gelden van de sponsorloop willen we  

besteden aan de schoolpleinen.  

Zodoende willen we stukje bij beetje 

het schoolplein verder verbeteren, 

zodat de leerlingen hier heerlijk kun-

nen spelen. Met de leerlingen van de 

leerlingenraad zijn ideeën besproken 

waaruit de kinderen woensdag kon-

den kiezen. Ze maken hun keuze in 

het stemhokje op het mini-leerplein 

of in het stemhokje bij het stembu-

reau. Op deze wijze willen we de 

kinderen ook het democratisch 

grondbeginsel van onze samenleving 

meegeven. 

 

Voorafgaande aan de Koningspelen 

op donderdag 11 april houden we de 

sponsorloop. Voor zowel de sponsor-

loop als de sportdag zoeken we nog 

hulpouders. U kunt zich inschrijven 

bij de intekenpapieren die bij de 

klas hangen.  
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Gezonde school 

Zoals u weet zijn wij een gezonde school. Dit houdt in dat wij 

gezonde voeding stimuleren op school, zo ook het waterdrin-

ken. Op de lunchdagen zien we dat er weer heel veel croissants, 

chocoladecroissants etc. worden meegegeven. Dit is niet wat 

wij voor staan als school. Wij vinden het belangrijk dat de kin-

deren opgroeien met gezonde voeding. Uiteraard is een crois-

sant geen probleem, toch willen we u vragen om dit thuis te 

eten met de kinderen, omdat er nu onderscheid ontstaat bin-

nen de groepen: kinderen die het niet meekrijgen zien het van 

de kinderen die het wel mee krijgen. Ook zien we dit terug op 

koekjesdag, de voorkeur ligt op het meegeven van Liga, Sultana 

etc.  

We rekenen op uw medewerking. 

Informatie ochtend  

voorlezen  

ouders groep 1 t/m  4 

Op woensdag 10 april is er een infor-

matie ochtend voor de ouders van 

groep 1 t/m 4. Het doel is om thuis 

voorlezen verder te stimuleren . Ook 

neemt de leesconsulent materialen 

mee als inspiratie voor deze och-

tend. 

U bent van harte welkom. 
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Lawaai actie 
Vorige week werd de landelijke actieweek geopend op 

de maandag met een lawaai actie. Het was geweldig 

hoeveel ouders en leerlingen hier aan meededen. Met 

onze actie hebben we zelfs het landelijk nieuws be-

reikt. Zo kwamen we in de krant, hebben we het NOS-

journaal van 12 uur behaald, we waren te zien op het 

Jeugdjournaal en op TV Noord-Holland. Een prachtige 

prestatie. Wij willen dan ook alle ouders en leerlingen 

ontzettend bedanken voor de medewerking.   

Fronik 

Aankomende zondag is het zover. Dan is de prijsuitreiking op 

de Fronikboerderij van de wedstrijd waar wij aan hebben 

meegedaan. Alle prachtige creaties zijn ingeleverd bij de orga-

nisatoren en op 24 maart wordt de winnaar bekend gemaakt. 

Het programma is als volgend, om 14.15 uur is de prijsuitrei-

king, om 14.45 uur start van de crowdfundingsactie en om 

15.00 uur starten de activiteiten. 

Oudergelden 

In december heeft u een brief gekregen met daarin de vraag om de 
(vrijwillige) bijdrage over te maken en in februari is er per mail een 
herinnering uitgegaan. Op dit moment heeft 55% van de ouders/
verzorgers de bijdrage betaald, ontzettend bedankt daarvoor! Fijn dat 
jullie deze bijdrage hebben overgemaakt.  
 
Helaas zijn de binnengekomen bijdrages nog aan de krappe kant om 
alle festiviteiten te organiseren voor de rest van het schooljaar. Mis-
schien is de brief aan uw aandacht ontsnapt, daarom nog even een 
reminder, als u het nog niet heeft gedaan. U kunt de ouderbijdrage 
van €30,00 (tweede kind: €27,50, derde en vierde kind: €25,00) per 
kind overmaken naar: 
 

Rekeningnummer NL29 RABO 0104 8759 33, t.n.v. OBS Het Eiland. 
Vermeld duidelijk de naam van uw kind(eren) en de groep waarin 
hij/zij zit(ten). 
 

Alvast van harte bedankt namens de OC en natuurlijk namens alle 

kinderen van OBS Het Eiland, 

Linda Nol 

Penningmeester OC (penningmeesterOCheteiland@gmail.com)  

Praxis 

Voor het opnieuw belijnen van het schoolplein ach-

ter heeft Praxis ons verf cadeau gedaan. Wij zijn 

Praxis en ook de moeder van Ravi uit groep 1-2 

ontzettend dankbaar voor het beschikbaar stellen 

van de verf. Binnenkort (als het weer wat droger is) 

wordt de belijning opnieuw geverfd. 
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