
  

                                     

 

Tussen het 

groen 
brengen wij 

talenten tot 
bloei! 

 
 

Gevonden voorwerpen 
De mand met gevonden voorwerpen puilt uit. 
Is uw zoon of dochter een jas, trui, vest of 
ander kledingstuk kwijt, kom of laat even 
kijken of het erin zit. Na 1 oktober wordt 
alles weer opgeruimd en aan een goede 
bestemming geschonken. Tot die tijd kunt u 
komen zoeken. 
 

Babynieuws  
Op woensdag 21 september zijn Bart en juf 
Kim dolgelukkige ouders geworden van hun 
dochter Jade. Wij wensen de kersverse 
ouders heel veel geluk en een fijne  
kraamtijd.  
 
 

Vera uit 8a zwemt 770,70 euro 
bij elkaar 
 
Vera Hutten (11) uit Poortugaal zwom zaterdag 10 
september ruim 500 meter in de zwemvijver van 
Emiclaer in Amersfoort om geld in te zamelen voor 
Stichting Fight, onderdeel van KWF. Het lukt haar 
om €770,70 op te halen, geld dat gebruikt wordt 
voor zeven verschillende onderzoeken naar kanker. 
In totaal werd er ruim 200.000 opgehaald in 
Amersfoort.  

 
 

Thema avond 
Woensdagavond 5 oktober a.s. staat de 
volgende thema-avond op de agenda!   
 
Ditmaal een interactieve theatervoorstelling 
over ‘liefdevol begrenzen’.   
 
Amar en Gita (https://www.amarspeelt.nl/) 
spelen situaties uit de hedendaagse opvoeding 
en leggen (deels) de regie bij het publiek. Dit 
doen zij met veel herkenning en humor.  
 
Dit alles vanuit het gedachtegoed van Hans 
Kaldenbach (auteur van o.a.: ‘Korte lontjes’ en 
‘Machomannetjes en respect’).  
 
Bent u geïnteresseerd, meld u zich dan snel 
aan!   
 
Graag een mail sturen naar: 
info@donboscoschool.nl (onder vermelding van 
uw naam + naam en groep van uw kind).   
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Kinderpostzegelactie 
Duizenden kinderen in Nederland, waaronder 
de groepen 7 en 8 van de Don Boscoschool, 
gaan vanaf 28 september tot 5 oktober langs 
de deuren om kinderpostzegels en andere 
leuke producten te verkopen. Dit jaar is het 
thema ‘Wind mee’.  
 

Website: 
www.donboscoschool.nl 

Contact: 
010-5015426 

E-mailadres : 
info@donboscoschool.nl 

Korfbal 
Op woensdag 21 september 
organiseerde RWA het 
schoolkorfbaltoernooi voor de groepen 
4,5 en 6. Voor groep 1 t/m 3 was er een 
spelletjesmiddag. De kinderen hebben 
het heel erg leuk gehad met elkaar. Na 
afloop kregen alle kinderen een medaille 
en een ijsje.  

Thema boswachter  
De kleuters zijn begonnen met thema 
‘de Boswachter’. Er zijn 4 dieren vermist 
en die moeten we gaan zoeken in ons 
mooie grote levendige bos.  


