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NIEUWSBRIEF oktober 2016 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Hierbij ontvangt u onze tweede nieuwsbrief van dit schooljaar. De nieuwsbrief is bij uitstek een 

middel om u op de hoogte te houden van de gang van zaken op school: wat zijn de laatste 

ontwikkelingen, welke plannen zijn er voor de toekomst, welke grote activiteiten volgen binnenkort? 

Dat is maar een greep uit de vragen, waarop u een antwoord kunt vinden in de nieuwsbrief. Het is 

daarom goed om de nieuwsbrief steeds goed te lezen. De nieuwsbrief wordt periodiek, meestal 

voorafgaande aan grote activiteiten aan uw kind meegegeven. Verder plaatsen wij onze nieuwsbrieven 

op onze website www.vahon.nl. Zo kunt u deze altijd nalezen. U hebt uw mailadres doorgegeven op 

het e.h.b.o. formulier. U zult vanaf dit schooljaar ook informatie per mail toegestuurd krijgen. 

 

Vrije dagen: 

Studiedag:  

Er is op vrijdag 14 oktober geen school. De leerkrachten hebben een studiedag. 

Herfstvakantie: 

Maandag 17 oktober tot en met vrijdag 21 oktober 2016. 

Divali:  

Op vrijdag 28 oktober zijn leerlingen halve dag vrij i.v.m. Divali. ’s Avonds is er Divali 

fakkeloptocht. 

Kerst: 

Op vrijdag 23 december zijn leerlingen halve dag vrij. (laatste schooldag in het jaar 2016) 

Kerstvakantie: 

26 december t/m 6 januari: Kerstvakantie. 

 

Planning komende periode 
 Dag Activiteit Overige informatie 

 13 oktober  Gezond lunchen Ouders graag gezonde lunch meegeven voor in de 

middagpauze 

 14 oktober Studiedag docenten Leerlingen zijn vrij.  

 17 t/m 21 
oktober 

Herfstvakantie Leerlingen zijn vrij 

 28 oktober  Divaliviering op school - Kinderen hebben podiumprogramma op school. 
- Onderbouw van 9.15 uur -10.30 uur. 
- Bovenbouw van 10.45-12.00 uur. 

- De school gaat om 12.30 uur uit 
- Ouders kunnen zorgen voor traktatie  
- De kinderen kunnen hun mooie kleding aan 

trekken. 

 28 oktober  Divali Fakkeloptocht 18.30 uur lopen we vanuit de school naar zaal Opera. 

 28 oktober Divaliviering in zaal Opera De kinderen zullen optreden. Podiumprogramma begint 
om 20.15 uur 

 1 november Cursus Opvoeding Zo Ouders krijgen een brief om zich aan te melden voor 
deze cursus. Lees informatie over deze cursus in deze 
nieuwsbrief. 

 3 november Schoolfotograaf Uw kind komt in mooie kleding op school 

http://www.vahon.nl/


 10 november Nationale Schoolontbijt Kinderen betalen €0,50 en nemen bord en bestek mee. 

 15 november Rapportuitreiking Kinderen krijgen rapport mee naar huis 

 16 november Oudermiddag Rapportbespreking met de groepsleerkracht 

 Vanaf 21 nov Citotoetsen groep 8 Deze toetsen worden digitaal afgenomen. Ouders 
zorgen ervoor dat de kinderen goed uitgerust op school 
komen. Citotoetsen kan je thuis niet leren. De 
leerlingen zijn nu druk bezig om voor te bereiden. De 
zaterdaglessen zijn zeker geschikt om extra te oefenen. 

 5 december Sintviering op school Kinderen krijgen  pepernoten en speculaas  van de 

ouderraad. Kinderen van de groepen 1 t/m 4 krijgen 
een  cadeau en de groepen 5 t/m 8 organiseren een 
surprise. 
 

 10 december Einde jaarsviering met 

ouders 

Ouders worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze 

viering. Deze begint om 17.00 uur  en misschien wordt 

uw kind uitgekozen om op deze avond op te treden. 

 21 december Kerstdiner De kerstviering is ’s avonds en de ouders moeten de 
kinderen om 19.00 uur op school afzetten en om 21.00 
uur weer ophalen. Ouders kunnen lekkernij en hapjes 
klaarmaken. 

 23 december School sluit om 12.30 uur. Leerlingen die gebruik maken van leerlingenvervoer 
worden vanaf 12.30 uur afgezet. Ouders die hun 
kinderen zelf ophalen, moeten om 12.30 uur hun 
kinderen ophalen. 

 26 december 
t/m 6 januari 

Kerstvakantie De leerlingen zijn vrij 

 

 

Activiteiten afgelopen weken: 

 

Kinderboekenweek 

Zoals bij velen van u bekend is, doen wij als school heel veel aan leesbevordering. In dat kader maken 

wij heel goed gebruik van de Kinderboekenweek. Elk jaar wordt dat groots opgezet. Tal van 

prominente en populaire mensen zijn uitgenodigd om in de verschillende groepen voor te lezen.  

Ook zijn een groot aantal ouders uitgenodigd om voor te lezen in de groep van hun kind.  

De Kinderboekenweek is een prima gelegenheid om de leesmotivatie extra te stimuleren, maar dan op 

een heel aangename manier. 

 

Nawratam 2016: 

In verband hiermee werd op donderdag 6 oktober op onze school een gebedsdienst in onze mandir 

gehouden. Alle groepen waren hierbij betrokken. Heel veel ouders hebben  zoetigheden (persad) 

klaargemaakt om te  offeren. Leerlingen hebben ook bloemen en fruit meegenomen om te offeren 

Jai Ambe Jagdambe Mata Ki. 

 

Voetbaldagen: 

Maandag 26, dinsdag 27 en donderdag 29 september was het mooi weer en een een mooie gelegenheid 

om buiten te gaan sporten. De groepen 3 t/m 8 hadden op deze dagen een kleine sportdag in de vorm 

van een voetbaldag. Deze voetbaldagen doen we normaal in mei maar omdat de laatste periode zo vol 

zit met activiteiten hebben we dit een keer aan het begin van het schooljaar georganiseerd. Ouders zijn 

ook komen kijken en helpen fluiten. Iedereen heel erg bedankt voor uw medewerking. 

 

 

Activiteiten komende periode: 

 

Fotograaf: 

De schoolfotograaf komt op donderdag 3 november langs. De gymlessen gaan op deze dag niet door. 

Over afname en kosten van de foto’s hoort u later meer. 

 



Divali: 

Op zondag 30 oktober is het Divalifeest. Op school wordt Divali op vrijdag 28 oktober gevierd. 

Op deze dag sluit de school om 12.30 uur. De school organiseert zoals gebruikelijk samen met de 

Stichting Vahon ook dit jaar een grootse fakkeloptocht met een feestelijke afsluiting. De optocht is op 

vrijdag 28 oktober..  

Voorwaarde is uiteraard dat de weergoden goed gestemd zijn. Wij zullen van de Mackaystraat 6 

(school) om 18.30 uur vertrekken naar Zalencentrum Opera. Het programma in deze zaal begint om 

20.15 uur en duurt tot 01.00 uur. U kunt genieten van diverse optredens van kinderen van onze school 

en aansluitend dansen met de formatie Express. 

Het wordt een leuke avond voor de hele Vahonfamilie. Wij rekenen erop dat u ook van de partij zult 

zijn. Om het geheel ordelijk te laten verlopen, hebben wij altijd de hulp gehad van vrijwilligers. Zo 

bijvoorbeeld om als begeleider (met groene of oranje hesje) van de stoet mee te lopen. Welke 

vrijwilligers, ouders van leerlingen van onze school, geven zich op om tijdens de optocht mee te 

helpen? Uw naam kunt u doorgeven aan de directie. 

 

Dansles door Sandya Manniesingh 

Dansjuf Sandya begint na de herfstvakantie weer met haar danslessen. Zij geeft tijdens en na school 

dansles. U krijgt na de vakantie meer informatie over deze les. 

 

Cursus Opvoeden Zo 

De cursus “Opvoeden en Zo! behelst 6 bijeenkomsten met ouders en beoogt hen te ondersteunen bij de 

opvoeding van hun kinderen. Het is geenszins de bedoeling, ouders te leren dan wel voor te houden 

hoe hun kinderen op te voeden. Uit wordt gegaan van de rol van de ouder als expert; expert waar het 

hun kind(eren) betreft. Hierbij staat respect voor de zienswijzen, opvattingen en de (diverse) culturele 

achtergronden van de ouders voorop. Er wordt niet gewerkt op basis van opleidingsniveau of 

geletterdheid van de ouders.; immers ouders hebben allemaal weleens te kampen met dezelfde 

problematiek als het om opvoeden gaat. Denk hierbij aan onderwerpen als lastige eters en slapers. 

De cursusleidster maakt gebruik van de kennis en ervaring van de ouders om de gehanteerde methode 

aan te vullen. De ervaring leert dat, door ouders met elkaar in contact te brengen, zij van elkaar leren 

en elkaar beter kunnen ondersteunen. De cursusleidster integreert deze kennis in het lesmateriaal. 

 

Vrij buiten de vakanties om: 

Bij elke aanvraag (of het nu een halve dag is of langer) dient u een formulier in te vullen. Het 

formulier kunt u bij de administratie krijgen. Afhankelijk van de redenen van uw aanvraag, dient u ook 

onderstaande stukken in te leveren. Dit ter onderbouwing van uw aanvraag. 

Zonder deze stukken kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.Voor het aantal dagen 

verlof en de verplichte stukken verwijzen wij u naar de website van de Vahonschool www.vahon.nl. U 

moet wel weten dat wij ons heel strak houden aan de richtlijnen van leerplicht. 

 

Busvervoer: 

Ten aanzien van de bijdrage voor vervoer willen wij nogmaals benadrukken dat wij niet per dag 

afrekenen. Als uw kind gebruik maakt van het busvervoer, betaalt u de bijdrage over 11 maanden per 

jaar. 1 maand bent u vrijgesteld. Velen van u weten reeds dat de bijdrage voor vervoer maar een fractie 

van de kosten dekt. Voor vervoer is er geen subsidie. De meeste kosten worden gedekt met donaties en 

verkoopdagen. De ouders leveren naast het busgeld ook nog een andere bijdrage namelijk dat zij klaar 

staan ’s morgens, wanneer de bus de kinderen ophaalt en ’s middags, wanneer de kinderen 

thuiskomen. Wij hopen dat het nu wel voor een ieder duidelijk is hoe het hier gaat met 

vervoersbijdrage. Bankrekening vervoer: NL88 ABNA 053360072 t.n.v. Stichting ondersteuning 

Leerlingen VAHON. 

Gelet op de veiligheid van de leerlingen heeft de school een dringend verzoek aan de ouders die hun 

kinderen zelf ophalen met de auto. Haal uw kind vanaf 15.10 uur op, zodat het verkeer geen overlast 

wordt bezorgd en tegen die tijd zijn onze schoolbussen al vertrokken met hun 1e rit. Laat de 

schoolbussen voorgaan, zodat de chauffeurs op tijd terug zijn voor de 2e rit. Alvast heel erg bedankt 

voor de medewerking en begrip. 

http://www.vahon.nl/


 

 

 

 

 

 

 

Ouderbijdrage: 

U heeft van uw kind(eren) de ooievaarspas gescand op school bij de administratie. Indien niet, doe dat 

dan zo spoedig mogelijk. Als u de pas niet is gescand, komt de naam van uw kind niet op de lijst. 

Indien u uw ooievaarspas heeft laten scannen, bent u vrijgesteld van ouderbijdrage. In het andere geval 

dient  

u € 16, - per jaar ouderbijdrage te betalen. Dit geld komt uw kind weer ten goede. Tijdens Divali 

krijgen de kinderen hapjes. Met  Sinterklaas krijgen ze cadeautjes, enz. Hiervoor wordt ouderbijdrage 

gebruikt. Zonder uw 16 euro kan de ouderraad moeilijk de genoemde uitgaven doen.  

Wij hopen dat u nu begrijpt hoe belangrijk die bijdrage is om het leuk te maken voor uw kind. U kunt 

dit geld contant bij de administratie betalen of overmaken op bankrekening  

NL 76 DEUT0496 188 941 t.n.v. Stichting Vahon. 

 

Tenslotte wensen wij u allen een heel prettige herfstvakantie toe. 

 

Namens de directie en het personeel. 

 

 

 

 


