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Welkom
We heten Phillip van harte welkom op de Willinkschool. Hij start de
komende tijd in groep 1. We wensen hem een mooie schooltijd!

Portfolioweek
Normaal gesproken plannen we in deze periode een portfolioweek.
Ouders kiezen in die week een ochtend om met hun kind op een plek
in de school het portfolio door te nemen. Nu er geen ouders in de
school mogen, lukt dit niet. Daarom geven we op vrijdag 13
november het portfolio met de kinderen mee naar huis. Wilt u het
samen met uw kind doornemen en vervolgens het blad “Zo vinden
mijn ouders het gesprek” invullen? Graag alle portfolio’s op maandag
16 november weer mee terug naar school. De kinderen werken er
regelmatig in en hebben het dus weer nodig op school.

Kalender

11-11: Sint Maarten
13-11: Portfolio mee naar huis

Sinterklaas
Als het allemaal goed verloopt, komt Sinterklaas zaterdag op een
geheime locatie aan. De Sint commissie is al druk bezig met de
voorbereidingen, om dit jaar het feest in goede banen te leiden. Wel
hebben we al (stiekem) gehoord dat de kinderen van de
Willinkschool op dinsdag 24 november hun schoen mogen zetten.

16-11: Portfolio mee terug
naar school
24-11: Schoen zetten
24-11: Nieuwsbrief 7

Verder houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom
het aangepaste sinterklaasfeest in de volgende nieuwsbrief.

Naschoolse opvang
Van verschillende ouders uit de onderbouw horen we dat het moeilijk is een plek op de naschoolse
opvang te bemachtigen. We willen graag weten voor hoeveel ouders/kinderen dit geldt. Zo kunnen
we bekijken hoe breed dit leeft en of wij hier iets in kunnen betekenen.
U krijgt deze week een mail met een korte vragenlijst. Wilt u deze invullen als u behoefte heeft aan
naschoolse opvang? Ook als uw kind al een plek heeft op de naschoolse opvang, vragen wij u de
vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt!
Aanmelden broertjes en zusjes
Denkt u aan het tijdig aanmelden van jongere broertjes en zusjes van uw schoolgaande kind? Het is
fijn als zij op school worden aangemeld worden vóór hun tweede verjaardag (eerder mag ook!), dan
reserveren wij een plekje voor hen en hebben we zicht op het aantal plekken dat wij hebben voor
nieuwe gezinnen.
Boeken lenen
Nu de bibliotheek gesloten is, bieden we de kinderen aan om een boek uit de schoolbibliotheek te
lenen voor thuis. Bij de leerkracht kunnen ze hun naam en de titel van het boek noteren. Als het boek
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uit is, kunnen ze het omruilen voor een ander boek. Er mag 1 boek tegelijk mee naar huis. Wilt u erop
letten dat de kinderen er zorgvuldig mee omgaan en het weer terugbrengen naar school?
Parkeren
De gemeente Bloemendaal zal deze of volgende week bij het parkeerterrein aan de Groot
Hoefbladlaan en bij de Kiss&Ride-strook voor de school tellingen uitvoeren om te kunnen zien
hoeveel ouders hier gebruik van maken om hun kind naar school te brengen en op te halen. Op het
terrein van de GGZ, waar het parkeerterrein op ligt, zijn plannen om woningen te bouwen en
daarmee zal ook de infrastructuur er omheen worden aangepast. Ziet u dus mensen op deze plekken,
dan weet u waarom zij daar staan.
We wijzen u er nogmaals op dat de strook voor de school een Kiss&Ride is. U mag hier dus wel een
kind afzetten dat vanaf de auto zelfstandig naar school loopt, maar u mag niet zelf uit de auto lopen
om uw kind op het plein te brengen. Doet u dit wel, dan kunt loopt u het risico een boete te krijgen.
Kan uw kind niet zelfstandig van de auto naar het plein, dan parkeert u de auto op een andere plek
(bijvoorbeeld op het parkeerterrein aan de Groot Hoefbladlaan of aan het Akonietenplein).
Actie schoenendoos
Afgelopen vrijdag brachten de kinderen maar liefst 107 gevulde en versierde schoenendozen naar
het inzamelpunt bij de kerk. Heel veel dank daarvoor!

