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Welkom 
Anhelina, Lotte en Roos starten deze periode op de Willinkschool. 
We wensen de kinderen en hun ouders een fijne tijd op onze school! 

 
Kinderparlement 
Gisteren waren, als afronding van het project Raadslid in de klas, de 
verkiezingen voor het kinderparlement. Er waren ook dit jaar weer 
veel enthousiaste kinderen uit groep 6, 7 en 8 die zich verkiesbaar 
hadden gesteld, de school hing vol met posters met hun ideeën. 
Uiteindelijk werden er twee kinderen per groep gekozen om dit jaar 
in het kinderparlement plaats te nemen: Bodijn en Hugo uit groep 6, 
Mees en Jasmin uit groep 7 en Saar T. en Demian uit groep 8. Zij gaan 
komend jaar 6 keer met juf Willemijn om tafel om hun ideeën te 
bespreken en mee te denken over de school. In de bijlage een foto 
van het nieuwe kinderparlement met de locoburgemeester. Een van 
de leerlingen was er helaas niet bij, zij wordt later deze week nog 
officieel geïnstalleerd in het kinderparlement. 
 

TSO-bijdrage en ouderbijdrage 
In de vorige nieuwsbrief kon u lezen welke bijdragen we u vragen 
voor de opvang tussen de middag en voor de activiteiten die de 
ouderraad voor de kinderen organiseert. We hebben van veel ouders 
de bijdrage voor de tussenschoolse opvang al mogen ontvangen, 
waarvoor dank.  

We leven in dure tijden en het is niet voor iedereen gemakkelijk om 
de bijdragen te betalen. We kregen de feedback dat het fijn zou zijn 
als we bij het betalingsverzoek de keuze voor een betaling in termijnen op zouden nemen. Voor de 
TSO-bijdrage kunnen we deze keuze niet meer toevoegen, nu het betalingsverzoek al is verstuurd. 
Wel kunt u zelf aangeven dat u het bedrag graag in termijnen betaalt. Stuurt u dan een bericht aan 
Ingrid: administratie@willinkschool.nl , dan past zij het voor u aan. Bij het betaalverzoek voor de 
ouderbijdrage zullen we deze optie wel meteen aanbieden.  

Er bestaat een mogelijkheid om een bijdrage in de schoolkosten aan te vragen bij de gemeente, als u 
aan bepaalde voorwaarden voldoet. U leest er hier meer over voor de gemeente Bloemendaal en 
Heemstede. 

 
Gi-Ga-Groen! 
Woensdag 5 oktober start de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema Gi-Ga-Groen! De titel 
zegt het eigenlijk al; we lezen van alles over de natuur. Over dieren, klimaat, het leven in een 
bos, reptielen, de seizoenen en nog veel meer. Deze week staan boeken en lezen centraal. 
Op veel verschillende manieren wordt er in de groepen aandacht besteed aan het thema. Zo 
is er bijvoorbeeld een Voorleeswedstrijd in groep 7 en 8, een Gouden Griffel en Penseel 
wedstrijd en wordt er ook door de meesters en juffen een keer voorgelezen in een andere 
klas. We openen de Kinderboekenweek op 5 oktober met alle kinderen in de aula.  

Kalender 

 

05-10: Opening kinderboeken- 
 Week 
 
10-10 Inloopochtend 
 
13-10: Groep 6 en 8 naar 

Lisser Art Museum 
 
15-10  
t/m 
23-10: Herfstvakantie 
 
24-10: Studiedag 
 
25-10: Nieuwsbrief 5 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.willinkschool.nl/
mailto:administratie@willinkschool.nl
https://www.iasz.nl/hulp-bij-laag-inkomen/bijdrage-schoolkosten/
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Alle kinderen mogen woensdag 5 oktober gekleed in iets groens naar school komen.  
 
 
Gi-Ga-Groen; recycle een boek! 
Duurzaamheid is natuurlijk ook een belangrijk onderwerp van deze Kinderboekenweek. 
Heeft uw kind thuis een boek in de kast, wat niet meer gelezen wordt? Doneer het aan 
school! Zo kunnen meer kinderen genieten van deze boeken en worden de kasten van de 
mediatheek weer wat aangevuld. Dit hoeven niet alleen boeken over het thema van de 
Kinderboekenweek te zijn. Van de leerkracht krijgt uw kind een briefje, waarop geschreven 
kan worden wat er leuk is aan het gedoneerde boek. Zo worden andere kinderen 
geënthousiasmeerd om ook te gaan lezen! Voor de boeken die gedoneerd worden komt er 
een mooi boekenkastje in school te staan. We hopen op veel leuks! 

Ontruimingsoefening 
Vorige week hebben we, tussen de buien door, geoefend met het rustig maar vlot verlaten 
van de school bij een calamiteit. De oefening ging soepel. Het blijft belangrijk regelmatig te 
oefenen en de afspraken te herhalen, zodat iedereen goed weet wat te doen, mocht het ooit 
nodig zijn. In het voorjaar zullen we nog een oefening doen. 

Bericht van het tuin team 
Beste Ouders,  
Wij willen graag nog twee werkochtenden voor het schoolplein plannen en zijn hiervoor nog 
op zoek naar hulp. Op vrijdag 7 oktober willen wij tegels stapelen, zand kruien, laurierkers 
snoeien en takkenwal vlechten. Hiervoor hopen wij op 4 mensen of meer. Op vrijdag 28 
oktober willen we dan met een grotere groep aan de slag om het planten van de bomen 
voor te bereiden. Vind je het leuk om erbij te zijn, meld het dan graag bij Lena, via 06-
36278571. Ook zijn wij nog op zoek naar dennenappels, wie kan mee helpen met zoeken? 
Alvast bedankt,  
Het tuinteam. 

Gratis warme TommyTomato lunch 
De Willinkschool wil bijdragen aan een gezonde leefomgeving voor kinderen waarbij naast 
voldoende beweging, ook oog is voor gezonde voeding. Wij bieden daarom de kinderen de 
mogelijkheid om, op een eenvoudige en betaalbare wijze, gezond en warm te lunchen 
samen in de klas. We werken daarvoor samen met TommyTomato die de lunches verzorgt. 
Door positieve ervaringen van meerdere collega-scholen zijn wij enthousiast geworden om 
ook bij ons op school een warme lunch aan te bieden. 

Wat zijn de voordelen van de TommyTomato lunch? 
• U kiest of uw kind meedoet en wat u betaalt. 
• Elke lunch bevat 60-100% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid groenten voor 

kinderen. 
• Meer groenten eten verlaagt de kans op welvaartsziekten en ondersteunt de 

gezondheid van uw kind. 
• Kinderen hebben na een groentelunch in de middag langer energie en een beter 

concentratievermogen. 

http://www.willinkschool.nl/
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• Samen nieuwe smaken ontdekken is leuk, ook voor moeilijke eters. 
• Op maandag en donderdag hoeft u geen brood te smeren in de ochtend en heeft u ’s 

avonds minder strijd aan tafel. 
  

Op 7 november verzorgt TommyTomato een gratis warme proeflunch voor alle kinderen op 
school. Het enige wat u hiervoor moet doen is uw kind(eren) aanmelden via 
www.tommytomato.nl/aanmelden. 
Belangrijk om te weten is dat kinderen die niet aangemeld zijn geen gratis proeflunch 
ontvangen. Aanmelden kan tot en met 3 november.  
  
Wanneer de proeflunch goed bevalt (voor leerkrachten, ouders en kinderen) kunnen 
ouders zich inschrijven. Dan krijgen hun kinderen wekelijks op maandag en donderdag 
een warme maaltijd van TommyTomato. De maaltijden voor de onderbouw kosten €3 
en de (grotere) maaltijden voor de bovenbouw kosten €3,50 per maaltijd. 
Krappe portemonnee? Via de Stichting TommyTomato kunnen ouders zelf bepalen 
wat ze betalen. Zo is de gezonde lunch voor ieder kind toegankelijk. In deze video 
wordt de stichting toegelicht. 
  
Meer informatie hierover vindt u op: https://www.tommytomato.nl/voor-
ouders/willinkschool/  

 

Oproep  
Sinds afgelopen weekend wonen alle mensen uit Oekraïne, die in de gemeente Bloemendaal 
worden opgevangen en niet bij particulieren wonen, in Park Vogelenzang. De kinderen in de 
kleuterleeftijd gaan bij ons naar school. Tot nu toe zijn dat drie kinderen, in de komende tijd 
komen er mogelijk nog twee bij. 

Er is nog behoefte aan spullen, zoals winterjassen voor moeders en kinderen, 
winterschoenen, (fleece)dekens, een video-babyfoon die je op je telefoon kunt aansluiten, 
een heel groot vloerkleed voor de speelkamer. En kijk verder op: 
https://www.dorpsraadbennebroek....ion=25&page=269 

http://www.willinkschool.nl/
http://www.tommytomato.nl/aanmelden
http://www.tommytomato.nl/aanmelden
https://www.youtube.com/watch?v=VUOvNM3hcBc
https://www.tommytomato.nl/voor-ouders/willinkschool/
https://www.tommytomato.nl/voor-ouders/willinkschool/
https://www.dorpsraadbennebroek.nl/index.php?section=25&page=269

