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Statiegeld flessen gevraagd 

Beste ouder(s)/verzorger(s), wij hebben een verzoek uit 8B van de Willi-

brord, wij zijn van de klimaat commissie. Wij proberen dingen te organiseren 

voor de school, zodat de buurt hier een stuk schoner wordt. Onze vraag was 

dus of jullie thuis statiegeldflessen hebben, zodat wij deze kunnen inleveren 

en daar dan vervolgens papierbakken/grijpers en schoonmaak handschoe-

nen van kunnen kopen. Dit hebben we nodig om ons doel te behalen. Ons 

doel is namelijk om een schone omgeving + school te hebben dus we ho-

pen dat jullie misschien wat statiegeldflessen thuis hebben. Die zouden jullie dan bij groep 8B in kunnen leveren. 

Hartelijk dank!  Groet van de klimaat commissie (kinderen van groep 8B) 

 

Gevonden: een smartphone! Merk Samsung. Gevonden in de Mattenbiedsstraat door de kinderen die 

de buurt aan het schoonmaken waren. Geageer op deze nieuwsbrief als je weet van wie deze is.  

 

Doelab en verrijkingsgroep  

Het Doelab en de verrijkingsgroep beginnen weer in de week van 26 september. Tijdens de startgesprekken volgen-

de week zal eventuele deelname van jullie kind door de groepsleerkracht worden besproken. De verrijkingsgroep is 

weer op maandag en dinsdag en het Doelab op vrijdag (roosters volgen nog via de mail).  

 

Smartwatches 

We zien dat er steeds meer kinderen komen die een smartwatch dragen. Heel fijn voor de kinderen om daarmee na 

schooltijd contact te kunnen hebben met hun ouders of oppas of vriendjes. Onder schooltijd vinden wij het niet fijn 

als kinderen daardoor afgeleid worden. Vandaar dat wij ons beleid rondom het gebruik van de telefoon aangepast 

hebben naar gebruik telefoon en smartwatch. Hieronder nog even ons beleid: 

Afspraken mobiele telefoons en smartwatches van leerlingen 

• De kinderen zetten buiten de school, voor schooltijd hun telefoon/

smartwatch helemaal uit (niet op vliegtuigstand of stil)* of liever nog, ne-

men deze niet mee naar school. 

• Ze leggen hun telefoon/smartwatch op school op een veilige plek (in over-

leg met de leerkracht) 

• Na schooltijd zetten ze hun telefoon/smartwatch  pas buiten weer aan. 

 

De Leesfabriek 

Onze leesfabriek (bieb) is elke ochtend open van 8.30 uur tot 9.00 uur. De kinderen kunnen dan een boek terug-

brengen en natuurlijk ook weer een nieuw boek komen lenen. Wij zijn op zoek naar ouders die 1x per week een half 

uurtje in de Leesfabriek willen helpen. Het is zo fijn als kinderen een beetje geholpen kunnen worden bij het uitzoe-

ken van een boek, maar ook dat de boeken netjes staan zodat ze goed op alfabet kunnen zoeken.  

DUS………..meld je aan bij Jolanda Deriga: j.deriga@askoscholen.nl of spreek mij even aan bij de deur. 

 


