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Sportspullenbank 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

De Sportspullenbank zamelt goede en herbruikbare spullen in voor de gezinnen in Lelystad die het financieel zwaar 
hebben. Tijdens de opening van de Sportspullenbank kunnen deze gezinnen sportkleding of sportspullen zoals judo 
pakken, kickbokshandschoenen, sportshirtjes, gymschoenen kopen voor maar 1,2, en maximaal 3 euro per stuk. 
Met een toegangskaart hebben ze toegang tot de Sportspullenbank. 

Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid? Mail dan voor 10 november uw gegevens 
naar r.jongman@stichtingschool.nl toe. Ik zorg dan dat er een toegangsbewijs voor u klaarligt. Let op! Zonder 
bewijs geen toegang.  

De eerstvolgende Sportspullenbank is al op zaterdag 12 november van 14:00 tot 18:00 
in Utopodium (Dukaatpassage 33, oude bioscoop). 

Met sportieve groet, 

Remco Jongman  

Afscheid 
 
Voor de herfstvakantie heeft juf Lisanne aangegeven dat ze na de herfstvakantie niet terug zou keren als leerkracht 
voor groep 7-8 van de Grijze Gekko’s. Inmiddels is duidelijk geworden dat juf Lisanne na de kerstvakantie op een 
andere school in Lelystad zal gaan werken. Via deze weg wensen we juf Lisanne daar een fijne nieuwe werkplek 
toe.  
 
Ook juf Amanda heeft aangegeven toe te zijn aan een vervolgstap in haar carrière. Juf Amanda zal na de 
kerstvakantie op een andere school in Lelystad gaan werken. Via deze weg willen we juf Amanda bedanken voor 
wat ze de afgelopen jaren voor onze school heeft betekend en wensen haar veel plezier en succes toe.  
 
Oproep aan jullie als ouder(s)/verzorger(s) om ook binnen jullie eigen netwerk op zoek te gaan naar 
gediplomeerde leerkrachten die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging op een leuke school in ontwikkeling.  
 
Personele bezetting 
 
Om het voor alle groepen bezet te krijgen zijn we druk op zoek naar leerkrachten. Helaas is dit een hele grote 
uitdaging.  
 
Vanaf maandag 14 november tot de kerstvakantie hebben we in het belang van het onderwijs van al onze 
kinderen de onderstaande indeling gemaakt. Zodra we duidelijkheid hebben over de bezetting na de kerstvakantie, 
zullen wij dit delen. 
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
Geel Karja Karja Karja Karja Hester 
Roze Myrthe Myrthe Myrthe Myrthe Myrthe 
Groen Inge Inge Inge/Herma Herma Herma 
Wit Marloes Julia Julia Marloes Marloes 
Bruin Ellen Ellen Ellen Ellen Ellen 
Zwart 4-fusion Hassana  Hassana Hassana Hassana 
Grijs Amanda Amanda 4-fusion Amanda Amanda 

 
Dit betekent dat 4fusion voor de andere groepen, tot de kerstvakantie komt te vervallen.  
 
4Fusion 
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Sinds 1 oktober werkt 4fusion samen met ’t Schrijverke waar de leerlingen activiteiten doen op het gebied van 
Wereldoriëntatie en Burgerschap!  

Iedere maand zullen we een stukje voor de Nieuwsbrief schrijven zodat u als ouder/verzorger een beeld kunt 
vormen over wat we zoal doen.  

Bij 4Fusion worden de leerlingen meegenomen in het ritme van de natuur en de seizoenen, hierdoor is geen dag 
hetzelfde. De Herfst is op dit moment in volle gang, de blaadjes kleuren van goudgeel tot bruin/rood, de blaadjes 
vallen van de bomen, het waait, de zon breekt zo nu en dan door, de temperatuur daalt........  

Wij passen ons programma dagelijks aan en gaan naar buiten wanneer het weer het toelaat. Zo hebben we het 
onkruid tussen de tegels weggehaald en gespit maar we zijn ook op ontdekkingstocht geweest in het Woldpark.  

Gedurende de regenbuien hebben we ons in de kas vermaakt met klei-opdrachten, “happy- stones” schilderen en 
ook is er al appelmoes gemaakt.  

De komende periode zullen de temperaturen wat dalen dus is het belangrijk om de kleding van uw kind hierop aan 
te passen (extra laagjes werken isolerend).  

Wij willen u nog graag verzoeken om uw kind geen nieuwe kleding/schoenen aan te doen i.v.m. onze activiteiten, 
ze kunnen nl. vies worden.  

Een vriendelijke groet van Team 4Fusion  

Bericht van de oudervereniging 
 
Ouderbijdrage via Parro 
 
Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn wij overgestapt naar schoolkassa voor het versturen van de facturen 
voor de ouderbijdrage. Wij zijn dan ook blij verrast dat veel mensen hier al gebruik van hebben gemaakt. Mocht u 
dit nog niet gedaan hebben dan kunt u de betaallink vinden in het verstuurde Parro bericht.  
 
Oproep voor een nieuwe voorzitter. 
 
De huidige voorzitter van de oudervereniging zal aan het einde van het jaar de oudervereniging verlaten. Wij zijn 
daardoor alvast op zoek naar een nieuwe voorzitter die deze taken kan gaan overnemen. Voor meer informatie 
kunt u mailen naar sch.ov@ikcschrijverke.nl 
 
 
Kalender  

 
Datum  Activiteit  Bijzonderheden 
Week van 7 t/m 11 november Week van respect  
Week van 21 t/m 25 november Oudergesprekken  
Vrijdag 2 december Sinterklaasviering Kinderen 12.00 uur uit. 
Vrijdag 2 december Uitgifte nieuwe Schrijvertje  
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