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Agenda 

Dinsdag 18 september  groep 7a op excursie naar het RMO 

Donderdag 20 september feestdag kleuters 

schoolreis groepen 3 tot en met 8  
 

Inzameling lege flessen voor een goed doel!! 

Beste ouders, we willen graag een beroep doen op jullie hulp.  

Saskia, de moeder van Jesse Focke uit groep 1 / 2 D,  is ernstig en ongeneeslijk ziek. Het is haar grote wens  om nog één keer 

met haar gezin naar de Verenigde Staten te kunnen gaan. Hiervoor is geld nodig. Tijd om te sparen is er niet meer. Om deze 

wens uit te laten komen is er een doneeractie gestart door de moeder van Phileine uit groep 3b. 

Wij willen alle kinderen, ouders, grootouders, verzorgers vragen om zoveel mogelijk lege flessen in te zamelen en deze in te 

leveren op school. Dit kan vanaf maandag 17 september t/m dinsdag 2 oktober. De  opbrengst komt helemaal ten goede aan 

Saskia en haar gezin. Hoe mooi zou het zijn om met elkaar een steentje bij te dragen zodat zij deze reis kunnen maken. Zij 

verdienen geluk en mooie momenten voor de tijd die hen samen nog rest om zo mooie herinneringen te maken. Helpt u mee? 

Uiteraard kunt u de doneeractie site ook zelf bezoeken. Hier is het hele verhaal van Saskia te lezen: 

https://www.doneeractie.nl/een-laatste-droomreis-voor-een-mooi-jong-gezin/-29094  

  

Opbrengst kledinginzameling 

Dinsdag 11 september is er maar liefst 715 kilo ingezameld! Hartelijk dank! 

 

Kwink van de Week 

Volgende week blikken we terug en herhalen we de thema’s van de Kwinklessen van de eerste drie weken: 
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Woensdag 19 september: Edward’s Day 

Woensdag 19 september is de dag van het Europese verkeersveiligheidsproject EDWARD (every day without a road dead). Het 

is een project van de politie: een dag waarop ze zich extra inzetten voor meer veiligheid op de weg en het verminderen van 

verkeersslachtoffers.  Op scholen gebeurt veel om kinderen te wijzen op gevaren.   Helaas komen ongelukken nog steeds voor, 

ook bij voetgangersoversteekplaatsen. Snelheid en afleiding zijn vaak de oorzaak bij ongevallen. 

Politie Hollands Midden heeft ons benaderd met de vraag of onze achtstegroepers mee willen doen om op deze dag aandacht te 

vragen voor de veiligheid van voetgangers die oversteken. We hopen die ochtend samen met een grote groep achtstegroepers 

onder leiding van de politie bij de oversteek van de Thorbeckeweg naar de Abraham van der Hulstlaan aandacht te vragen voor 

dit project.  

 

 

Een bericht van de kerken in Voorschoten: Kerkproeverij op zondag 16 september 

We kennen allemaal wel mensen, kennissen, vrienden of familie, die van de kerk zijn afgehaakt. Soms proef je bij hen een 

heimwee, zouden ze misschien wel weer eens een keertje willen kijken, maar ze hebben een zetje nodig. Anderen hebben zulke 

oude beelden van de kerk, dat het misschien zou helpen als ze nu weer eens zouden kijken. Onze anglicaanse reverend Ruan Crew 

van Voorschoten, die tot voor kort de anglicaanse afgevaardigde in de Raad van Kerken in Nederland was, stelde voor één keer 

per jaar een zogenaamde ‘kerkproeverij’ te houden. Dat is een zondag waarop je kennissen, vrienden of familie een keertje 

meeneemt. In de kerk wordt daar rekening mee gehouden. Bij alle onderdelen van de kerkdienst komt een kleine uitleg over de 

betekenis daarvan. 

Dit jaar is 16 september de zondag van de kerkproeverij. In alle kerken van Voorschoten houden we daar rekening mee. We 

hopen dat U daarop ingaat en iemand meeneemt.  

Meer informatie: Ds. Freek Bakker, e-mail: f.l.bakker51@hotmail.com; tel. 06-13805668. 

 

Tenslotte: herinnering 

Op 12 oktober komt schrijfster Vivian den Hollander op onze school. U kunt alvast van tevoren boeken van haar bestellen! 
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