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Gevonden Voorwerpen 

Voor de herfstvakantie zijn alle gevonden voorwerpen op het plein 
uitgestald. De hoeveelheid gevonden voorwerpen is hierdoor afgenomen, 
maar nog steeds is er behoorlijk veel. T/m vrijdag 11 november staat alles 
nog in een grote bak in de hal van het hoofdgebouw, daarna doen we alles 
wat over is weg, of naar een goed doel. Komt u dus gerust kijken als u iets 
mist! 

Sinterklaas verzet 
In de jaarkalender staat Sinterklaas op school op maandag 05 
december. We hebben er echter alsnog toe besloten om het 
sinterklaasfeest op school om diverse praktische redenen te 
verzetten naar vrijdag 02 december. We hopen dat dit geen 
afbreuk zal doen aan uw ‘sinterklaasplanning’. We vieren 
trouwens het sinterklaasfeest in de groepen 5A en 5/6B dit 
jaar, net als in de groepen 6A, 7 en 8, ook met surprises en 
gedichtjes. Betreffende groepen worden hier nader over geïnformeerd. 

Gebruik zitjes/stoelverhogers 
Kinderen kleiner dan 1.35 meter dienen volgens de regels bij vervoer in een auto plaats te nemen in 
een kinderzitje of op een stoelverhoger. Voor incidentele verplaatsingen zoals bij verjaardagen en/of 
excursies e.d. mag hier van afgeweken worden, mits de af te leggen afstand niet groter is dan 50 
kilometer. Deze uitzondering kan leiden tot verwarring. We spreken daarom graag het volgende met 
u af: Als uw kind kleiner is dan 1.35 meter en uw kind neemt via school deel aan een excursie met de 
auto dan bepaalt u zelf of u wilt dat uw kind wel of niet op een stoelverhoger of in een kinderzitje 
plaatsneemt. Als u wenst dat dit wel het geval is zorgt u er zelf voor dat uw verhoger/kinderzitje op 
de dag van de excursie op school is (wel even een stickertje er op met naam van het kind a.u.b.). Het 
spreekt in ieder geval voor zich dat kinderen altijd in een autogordel vervoerd worden en dat 
chauffeurs beschikken over een ongevallen inzittendenverzekering  Als u op deze link klikt leest u 
wat er precies aan regelgeving op dit gebied is:  

https://www.anwb.nl/auto/themas/kinderen-in-de-auto/kinderzitje-de-regels  
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Openbare Kanjerles 
Komende week zal er in alle groepen een openbare Kanjerles gegeven 
worden. U wordt hier van harte voor uitgenodigd! Wij denken dat het heel 
nuttig en bovendien leuk is om in de groep van uw kind(eren) een les bij te 
wonen die past bij onze Kanjermethodiek en dus gaat over sociaal-
emotionele vorming. De leerkrachten zullen u via Social Schools kenbaar 
maken wanneer u welkom bent. We hopen veel ouders/verzorgers te 
verwelkomen! 

 

Vervolg inrichting bibliotheek 
Het is een behoorlijk tijdrovende klus om alle boeken in genre in te delen en vervolgens van de juiste 
stickers te voorzien. Kirsten Veefkind van de bibliotheek heeft er al heel wat uren ingestoken met 
hulp van ouders/verzorgers. Donderdag 10 november vanaf 09.00 uur zal zij proberen de laatste 
hoeveelheid boeken die nog niet gestickerd zijn en nog in de lokalen zijn, omdat ze gelezen worden, 
gereed te maken. U voelt het al aankomen, we doen nog graag weer een beroep op 
ouders/verzorgers om een keer te helpen!! Mogen we op u rekenen? Laat het even aan Hans 
Verweij weten als u komt helpen: h.verweij@depaasbergschool, of ‘meester Hans’ in Social Schools. 
U kunt dan op 10 november gerust om 08.30 uur alvast koffie komen drinken in de hal van het 
hoofdgebouw. 

Week van de Pleegzorg 
Graag breng ik de volgende tekst op verzoek van de gemeente Renkum onder uw aandacht:  

   
  
Als pleegouder ben je hard nodig!   
De vraag naar pleegouders neemt toe. Er zijn nog te veel kinderen die wachten op een plek in een 
pleeggezin en hier geen uitzicht op hebben. Ook in onze gemeente zijn we dringend op zoek naar 
pleegouders. Wil je jouw wereld openstellen voor een pleegkind?   
   
Deeltijd, voltijd of crisis    
Er zijn verschillende soorten pleegzorg. De kans is groot dat er een vorm van pleegzorg is die bij jou 
en jouw gezin past. Bij meer dan de helft van de pleegzorgvragen betreft het een vraag om deeltijd 
pleegzorg, waarbij een pleegkind meestal eens in de twee weken een weekend in het pleeggezin 
komt. Bij crisis- en voltijd pleegzorg zijn kinderen volledig bij het pleeggezin. Het kan dus zijn dat een 
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pleegkind er een aantal dagen per maand is of iedere dag. Soms voltijd voor een korte periode of 
soms zelfs tot aan zelfstandigheid. Dit is afhankelijk van de vorm van pleegzorg die je als gezin biedt. 
 
Onze samenwerking om pleegouders te vinden   
Samen met elf gemeentes in Centraal Gelderland, waaronder Gemeente Renkum en 
pleegzorgorganisaties Entrea Lindenhout, William Schrikker Gezinsvormen en Pactum bundelen wij 
onze krachten. Wij zetten ons met verschillende acties in om op deze manier meer pleegouders te 
vinden. Onlangs ging in deze regio bijvoorbeeld de ‘Spandoekenactie Centraal Gelderland’ van start. 
Binnenkort hangen de spandoeken ook aan het hek bij een aantal scholen en sportclubs in jouw 
omgeving.  
  
Wil je meer weten?  

Kijk op: www.ikwilpleegouderworden.nl. Je vindt ons ook op social media door te zoeken naar 
‘Pleegouder worden Centraal Gelderland’. Of kom naar onze informatiebijeenkomst: 

Datum:  dinsdag 15 november  
Tijd:   20.00 tot 21.30 uur 
Locatie:  Ons Middelpunt, Mozartlaan 2 in Doorwerth. 

 
 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/msu5k7nu

