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Bijlage: 

- Informatie 1e communie  

Welkom 
Luc start de komende periode op de Willinkschool. Welkom en een 
een fijne tijd op onze school! 

Portfolioweek 
In de week van 21 tot en met 25 november is het portfolioweek. U 
mag die week ’s morgens vanaf 8.20 uur met uw kind mee naar 
binnen lopen en een plekje zoeken in de school om samen het 
portfolio te bekijken en te bespreken wat erin staat. Achter het 
tabblad “Zo ziet de ander mij” vindt u een blad “Zo vinden mijn 
ouders het gesprek”. Hierop kunt u een aantal dingen invullen over 
het gesprek met uw kind en het portfolio.  
Wilt u zorgen dat uw kind uiterlijk om 8.45 uur terug is in de klas?  

Schaatsen groep 6 t/m 8 
Donderdagmiddag 24 november gaan de kinderen uit groep 6, 7 en 8 
schaatsen op de schaatsbaan in Haarlem. Om 12.00 uur vertrekken 
we naar Haarlem.  
Geoefende schaatsers rijden op de buitenbaan, kinderen met weinig 
ervaring mogen naar de binnenbaan. Alle kinderen komen deze dag 
in schaatskleding naar school. Let op: het is verplicht om 
handschoenen te dragen tijdens het schaatsen. Om 14.15 uur 
vertrekken we weer naar school. 
 
Kinderen die schaatsen willen huren, leveren hun schaatsbriefje en 
een envelop met 5 euro uiterlijk maandag 21 november in bij de leerkracht. 
 
We hopen op een sportieve 
middag en bedanken alle ouders, 
die garant staan voor het vervoer 
en begeleiding bij en op de 
schaatsbaan. Voor alle rijders 
bestaat er de mogelijkheid om 
mee te schaatsen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
De Sportcommissie 

 

 
 

Kalender 

 

11-11: Sint Maarten 
 Groep 5 zingt bij  
 Zorgbalans 
 
16-11 Proeverij Tommy  

Tomato voor ouders 
(11.45-12.15 uur) 

 
17-11: MZR-vergadering 
 
21-11 
t/m 
25-11: Portfolioweek 
 
 
22-11: Nieuwsbrief 7 
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Start TommyTomato 28 november 

Beste ouders, 

Op 7 november hebben veel kinderen een warme gezonde proeflunch van TommyTomato gegeten. 
Vond uw kind de proeflunch lekker? Dan kunt u uw kind nu inschrijven voor een wekelijkse warme 
gezonde lunch op maandag en donderdag. TommyTomato start per 28 november op de 
Willinkschool. 

Hoe werkt het verder? 

Er zal iedere maandag en donderdag een gezonde lunch worden geserveerd. U kiest zelf of uw kind 
meedoet voor één of beide dagen. U betaalt 4 weken vooruit en kunt ook op ieder moment stoppen 
of weer starten via een telefoontje of mailtje. In de vakanties betaalt u niet. 

Inschrijven vóór 21 november  
U kunt uw kind inschrijven via www.tommytomato.nl/inschrijven, voor de gewone prijs van €3 voor 
de onderbouw (t/m groep 5) of de grotere portie voor de bovenbouw van €3,50 per lunch. De 
deadline van inschrijving is 21 november. 

Zelf kiezen wat u betaalt  
Iedereen kan bij TommyTomato zelf bepalen wat hij/zij betaalt. Schrijf dan in via 
www.tommytomato.nl/stichting. Met Stichting TommyTomato worden ouders financieel 
ondersteunt. Dit gaat discreet en in vertrouwen tussen u en de Stichting. U hoeft geen inkomsten te 
bespreken of iets te bewijzen. Uw kind en de school zijn hier niet van op de hoogte. 

Proeverij 
Wilt u vragen stellen en/of zelf proeven? Dat kan op 16 november! TommyTomato staat om 11:45 
uur op het schoolplein. 

Mocht u vragen hebben dan kunt u TommyTomato bereiken via ouders@tommytomato.nl. 

Oproep Buurtgezinnen 

 

Zoekprofiel voor de gemeente Bloemendaal 

 

Vrolijk meisje zoekt gezellig steungezin. 

Buurtgezinnen zoekt voor een peuter van 3 jaar een paar uur per 

week speelplezier. De ouders van het meisje hebben nauwelijks 

mensen om zich heen waarop ze kunnen terugvallen. De vader 

probeert zijn leven vorm te geven in het vinden van werk. Beide 

ouders leren de Nederlandse taal en dat heeft invloed op hun dochter.  

Het meisje spreekt grotendeels Engels, we zoeken een steungezin dat haar spelenderwijs helpt 

Nederlands te leren. Ze is een vrolijk meisje met een eigen willetje, dat houdt van sociaal contact. 

Profiel steungezin 

Wij zoeken een gezin in Bennebroek: 

• Waar dit meisje op dinsdag- of donderdagochtend kan spelen  
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• Dat haar aanmoedigt Nederlands te spreken 

• Met een jong kindje, zodat ze samen kunnen spelen 

 

Wil je meer informatie? 

Dan kun je contact opnemen met Paulien de Jong, coördinator Buurtgezinnen voor de gemeente 

Bloemendaal, via paulien@buurtgezinnen.nl of bel: 06-40078772 

Aanmelden 

Je kunt je ook direct aanmelden als steungezin op de website. 
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