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Belangrijke data: 
Vrijdag 23 november: studiedag, alle leerlingen zijn vrij. 
Woensdag 5 december: Sinterklaasviering 
Donderdag 20 december: kerstviering 
Vrijdag 12 december: alle leerlingen zijn om 12 uur vrij. 
 
Algemeen: 
Met de herfstvakantie deed ook de herfst definitief zijn intrede. Ineens zitten we dan toch midden in 
het seizoen waarin de bladeren mooi kleuren, de kachel aan kan, evenals de kaarsjes. U heeft hier vast 
een beeld bij. Een beeld dat u wellicht doet terugdenken aan de vakantieweek. Wij hopen dat u heeft 
genoten en dat u, net als wij klaar bent voor de komende 7 weken waarin we toeleven naar de kerst. 
Een periode waarin er veel op uw kind afkomt. Vooral voor de leerlingen in de MB-groepen is het altijd 
een beetje spannend als Sinterklaas weer in het land komt en de schoolverlatersgroep start in 
november met de toetsen die deels bepalen naar welke school zij volgend schooljaar zullen gaan. 
Kortom een spannende, maar ook leuke periode. Heel succes en plezier toegewenst! 
 
Schoollunch 
Ook dit schooljaar doet de Indon mee met het Nationaal Schoolontbijt. Deze zal plaatsvinden op 
donderdag 8 november. Echter hebben wij, als team besloten om hier een lunch van te maken. Veel 
kinderen moeten al vroeg weg van huis om op tijd bij ons op school te zijn. Zonder een goed ontbijt is 
dit niet te doen. Wij vragen u dus om donderdag 8 november gewoon te ontbijten met uw kind, maar 
u heeft geen lunch mee te geven. Deze verzorgen wij. Mochten er specifieke dieetwensen of 
allergieën zijn, neem dan even contact op met de leerkracht van uw kind. 
 
Dynamo 
Dynamo is een buitenschoolse opvang in Bussum specifiek voor kinderen met leer-, ontwikkelings- 
en/of gedragsproblematiek. BSO Dynamo is een samenwerkingsverband tussen de Indon, Kwintes en 
SKBNM. Zij bieden kinderen een leuk, gestructureerde middag waarin zij activiteiten aanbieden die 
gericht zijn op verschillende ontwikkelingsgebieden, bijvoorbeeld op sociaal-emotionele of op 
cognitieve ontwikkeling. 
Na schooltijd wordt het schoolplein voor de kinderen van Dynamo. Om zo snel mogelijk rust en 
overzicht op het plein te hebben, willen we u vragen om niet te lang te blijven hangen op het plein.  
 
Honden op het plein 
De laatste tijd zien we steeds meer honden op het plein. Dit is natuurlijk heel erg leuk voor veel 
kinderen, maar er zijn ook kinderen bang voor. Wij willen u vragen om met de hond voor het hek te 
wachten. Alvast bedankt! 
 
 
 



 

 
 
Mobieltjes in de klas 
Vooral in de bovenbouw hebben veel leerlingen een mobiele telefoon. Aangezien wij de telefoons niet 
hebben verweven in ons onderwijs wil ik graag de afspraken omtrent de mobiele telefoon herhalen.  

Ø De mobiele telefoon wordt aan het begin van de dag ingeleverd bij de leerkracht. Deze bergt 
de telefoons op achter slot en grendel. Om 14.10 uur krijgt de leerling de telefoon terug. 

Ø Overdag wordt de telefoon niet gebruikt. Als er naar huis gebeld moet worden, gebeurt dat 
met de schooltelefoon. 

Ø Zien we een leerling met zijn/haar mobiel dan komt deze achter slot en grendel bij de directie 
te liggen. 

Ø Bij een tweede keer nemen we contact op met de ouders. 
 
Ziekmelden  
Natuurlijk kunt u ons altijd bellen, maar via de mail kunt u tegenwoordig ook uw kind ziekmelden.  
Dit kan via ziekmelden@indon.nl.  
 
 
Fijne week toegewenst! 
 
Met vriendelijke groet, 
Het team van de Indon 


