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Voor in uw agenda: 

 Maandag 2 oktober:   Schoolfotograaf 
 Woensdag 4 oktober:  Start Kinderboekenweek 
 Donderdag 5 oktober:  Staking 
 Woensdag 11 oktober:  Open dag 
 16 oktober – 22 oktober:  Herfstvakantie 
 Maandag 23 oktober:  Studiedag team, alle kinderen vrij 
 Woensdag 25 oktober:  Luizencontrole 
 Donderdag 26 oktober:  Herdenking monument groep 7/8 
 

Kinderboekenweek 
Kinderboeken met griezels en engerds staan centraal in de 
Kinderboekenweek 2017, die loopt van woensdag 4 
oktober tot en met zondag 15 oktober 2017. Of u nu 
woensdag 4 oktober moet werken, een vrije dag heeft of 
thuis aan de slag moet, de kinderen verrassen u graag 
met een griezelig optreden om de Kinderboekenweek te 
openen. Meer verklappen we niet. Blijf woensdag 4 
oktober dus lekker even hangen op het plein. Bij slecht 
weer kan het optreden helaas niet doorgaan.  
 
Op deze dag mogen de kinderen allemaal verkleed komen 
rondom het thema: gruwelijk eng. 

 
Open dag 
Woensdag 11 oktober doen wij mee aan de Apeldoornse open 
dagen voor alle basisscholen. Ook Mam’s zal aanwezig zijn om 
ouders van de nodige informatie te voorzien. 
Op dit moment zijn er nog enkele plekken vrij voor het 
geboortejaar 2015. Mocht u uw jongere zoon of dochter nog niet 
hebben ingeschreven dan kunt u dit aangeven bij Tamara 
Blijdestein, de locatiedirecteur. 
 
Herdenking monument groep 7/8 
Herdenken en stilstaan bij een belangrijke gebeurtenis uit het verleden vinden wij als 
school een belangrijk onderdeel van burgerschapsvorming. Burgerschapsvorming is 
bedoeld om kinderen kennis te laten maken met begrippen als democratie, grond- en 
mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, 
gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit. 
 
 



Ieder jaar herdenken de groepen 7 en 8 de Joodse mensen die uit Apeldoorn weggevoerd 
en vermoord zijn. In de groepen 7 en 8 zal er extra aandacht worden besteed aan deze 
gebeurtenis. Donderdag 26 oktober zal om 11.00 de herdenking plaatsvinden bij het 
Joodse monument aan de Paslaan. De herdenking start in de synagoge waarna iedereen 
naar buiten gaat om de herdenking bij het monument voort te zetten. U bent van harte 
welkom om bij deze herdenking aanwezig te zijn. 
 
GGD Kindermonitor 
De kindermonitor komt eraan! 
Dit najaar voert de GGD een groot onderzoek uit naar de gezondheid en 
leefstijl van kinderen tussen de 0 en 12 jaar. Het gaat onder andere 
over voeding, bewegen, slapen en mediagebruik. Zij vragen alle ouders 
met kinderen in die leeftijd om een online vragenlijst in te vullen.  
 
Doet u ook mee? Dat is belangrijk omdat..  
.. Ouders de experts zijn als het om kinderen gaat. Uw mening telt! 
.. We kinderen en ouders beter kunnen helpen als we weten hoe het 
met ze gaat.  
 
In oktober ontvangt u via school een e-mail met de link naar de online 
vragenlijst. De vragenlijst is anoniem, uw antwoorden zijn niet terug te 
leiden naar u of uw kind.  
 
Meer informatie over het onderzoek is HIER te vinden. Vragen over het onderzoek kunt u 
ook stellen aan de schoolverpleegkundige of schoolarts. Alvast bedankt voor uw 
medewerking! 
 
BSO MAM’s Canadalaan 
De kop is eraf!  De eerste weken zitten er alweer op en wat zijn wij aan het genieten met 
de kinderen in onze mooie nieuwe vestiging van MAM’s BSO aan de  Canadalaan. Trots 
dat het allemaal gelukt is en wat zijn de MAM’s BSO kamers mooi en vooral uitdagend 
voor de kinderen geworden. We hebben het kook café waar kinderen heerlijk kunnen 
koken, maar waar ook een lekkere hoekbank staat om rustig bij te komen van de hele 
dag school. Er staat een grote tafel waar gezellig spelletjes aan gedaan kunnen worden 
en er is een huishoek waar met elkaar gespeeld kan worden. In de creatieve kamer 
kunnen kinderen kiezen om mooie creaties te knutselen, te bouwen of met de barbies te 
spelen. In de theaterkamer mogen de kinderen zich verkleden, schminken en een mooi 
toneelstuk opvoeren. In de natuur- en wetenschapskamer kunnen er proefjes gedaan 
worden, lekker tuinieren in het moestuintje en er zijn nog veel meer uitdagende 
activiteiten. Daarnaast is er de buitenruimte waar kinderen kunnen ravotten. 
De eerste twee weken hebben de kinderen zelf rondgekeken om alle ruimtes en 
materialen te ontdekken. Wat is het leuk om te zien dat de kinderen genieten van alle 
nieuwe kamers, materialen  en speelhoeken die er zijn gecreëerd. Daarnaast hebben we 
met elkaar besproken wat kan en mag, zodat iedereen zich fijn en veilig voelt op de BSO 
van MAM’s Kinderopvang. De kinderen zitten bij binnenkomst eerst in hun eigen 
basisgroep te eten en drinken om daarna  de zelf gekozen activiteiten van die middag te 
gaan starten. MAM’s BSO Canadalaan heeft een bus tot haar beschikking. We zullen 
naast alle activiteiten in en om ons pand ook regelmatig op uitstapje gaan. 
Alle activiteiten die wij aanbieden staan op vrijdag al op ons online kiesbord. U kunt 
samen met uw kind via ons online kiesbord al kiezen voor de komende week, zodat uw 
kind al bij de activiteit wordt ingedeeld en dus verzekerd is dat hij/zij hieraan kan 
meedoen. 
  
Mocht u het leuk vinden om een keer te komen kijken bij onze BSO, dan bent u samen 
met uw kinderen van harte welkom! 
Nicole Jansen zal u met veel plezier rondleiden. U kunt contact opnemen via de mail 
: canadalaan@mamskinderopvang.nl of via telefoonnummer: 055 - 522 50 85. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Team MAM’s Canadalaan 



Kind en Kerk Emmaüsparochie 
Kindervertelviering “de Boekenkast”  
1 oktober 11.45 uur in de dagkapel van de Onze Lieve Vrouwe Kerk. 
“WERK AAN DE WINKEL” 
Kennen jullie het verhaal van Franciscus van Assisi? Misschien weet je dat hij te maken 
heeft met dierendag en de kerststal. Daarom kiezen we op (bijna) dierendag voor dit 
verhaal. Maar ken je zijn levensverhaal eigenlijk wel?  Het is echt een spannend  verhaal!  
Een verhaal van een man die wist dat er werk aan de winkel was en mooie en goede 
dingen deed voor de mensen, dieren en de aarde. Hij wist dat God dat van hem wilde.  
Hoe kan jij voor de aarde zorgen?  
In deze viering dus geen verhaal uit de Bijbel maar het verhaal van Franciscus dat uit de 
boekenkast zal worden gehaald.  
Kom je ook?  
 
“De Boekenkast” is een viering voor kinderen in de dagkapel van de Onze Lieve Vrouwe 
kerk, waar “doe” momenten afgewisseld worden met luisteren naar een verhaal en een 
stiltemoment waar we kaarsjes aansteken met een wens of voor iemand aan wie je wilt 
denken.  Uit de boekenkast wordt een (bijbel)verhaal gehaald wat centraal staat in de 
viering.  
De kinderen zitten in een kring. De ouders zitten in een kring achter de kinderen.  
Na de viering eten we gezellig met zijn allen nog een broodje knakworst.  
Bedoeld voor kinderen vanaf ongeveer 6-12 jaar met hun ouders of grootouders.  

 
 
 
Ouderraad ouderbijdrage 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Jullie hebben inmiddels een brief ontvangen over de ouderbijdrage. 
Middels deze brief wil ik u vertellen waarom wij deze vrijwillige ouderbijdrage vragen en 
waar wij deze voor gebruiken. 
De ouderbijdrage gebruiken wij voor de activiteiten die over het hele jaar georganiseerd 
worden door de ouderraad. Daarbij moet je denken aan bv Sinterklaas, Kerst, 
Koningsspelen en natuurlijk nog veel meer activiteiten die gedaan worden. 
Schoolreisje doen wij om het jaar en daar is een reden voor. Wij reserveren in het jaar 
dat er geen schoolreisje is geld om het te kunnen bekostigen in het jaar daarop. Een 
schoolreisje kost veel geld en we streven er naar om een schoolreisje te organiseren 
waar de kinderen met veel plezier op terug kunnen kijken. 
Ik hoop dat het door deze brief een beetje duidelijk is waar we het geld van de 
ouderbijdrage voor gebruiken en dat we zonder jullie steun niet van die leuke activiteiten 
kunnen organiseren voor de kinderen. We vinden het allemaal leuk als er weer iets 
georganiseerd is en dat uw kind lekker enthousiast thuis komt met leuke verhalen over 
hun uitje! 
 
Met vriendelijke groet, 
De ouderraad 
 
 



Medezeggenschapsraad stelt zich voor 
De MR is dit schooljaar weer bijeengekomen in een veranderde samenstelling. Nieuw zijn 
Krista en Hilje, gelukkig weer terug is Marga. En met Lies, Marinus en voorzitter Michel is 
de raad compleet. 
 
In de eerste vergadering lichtte Tamara het jaarplan en de beleidsvoornemens voor dit 
schooljaar toe. Ook denken we mee over interessante onderwerpen zoals 21-eeuwse 
vaardigheden en over verkeersveiligheid rondom de Anne Frank school. 
 
Jullie als ouders zijn uiteraard elke MR-vergadering welkom om mee te kijken. De data 
staan in de jaarkalender. 9 november is de eerstvolgende keer, we starten altijd om 
19.30u, in de leerkrachtenkamer. 
 

 
(Op de foto vlnr: Lies, Marga, Marinus, Hilje, Michel, Krista) 
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