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Stukje Nieuwsbrief Lekker Anders Dag – Warme Mutsendag  

Hallo allemaal,  

28 januari is het Warme Mutsendag! Om de tocht van en naar 

school weer net ietsjes anders te maken vragen we iedereen om 

een coole, leuke muts te dragen die dag. Je kunt ook het 

Sinterklaas presentje gebruiken, dan sta je er zeker leuk en in het 

oranje op. 

Stuur ons een foto via WhatsApp (06-1853 8395) of mail 

(info@lekkerandersdag.nl) van jouw tocht naar school (met muts) 

op Warme Mutsendag! 

De leukste foto inzendingen ontvangen de enige, echte, Oranje 

Lekker Anders Dag muts! 

Leuk dat jullie ook weer meedoen op vrijdag 28 januari…Zet um op! 

 

 

Betaling schooldichter 

Er zijn maar liefst 203 bundels besteld met daarin de 

gedichten van de schooldichter! Een heel mooi aantal. Ook 

hebben we maar liefst 5 sponsoren gevonden, waardoor de 

prijs van de bundel van €17,50 is bijgesteld naar €13,30 per 

bundel. Wij zijn hiervoor Ventimon, Continuleren, HAUS 

advocaten, De Eerste Stap en Finzie dankbaar! De kinderen 

(ouders) die één of meerdere bundels besteld hebben krijgen 

vandaag (vrijdag 21-01) vanuit school een brief mee naar huis 

met betaalinstructies en gegevens. Een aantal ouders hebben 

meerdere bundels besteld, dat aantal staat dan ook bij de 

betaalinformatie. Graag dan zelf even het bedrag van €13,30 

vermenigvuldigen met het aantal bestelde bundels. Binnenkort 

zullen de bundels via school aan de kinderen meegegeven 

worden.  

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij Marieke 

Robben (marieke.robben@kansenkleur.nl 

http://www.trinoom.nl/
mailto:info@lekkerandersdag.nl
mailto:marieke.robben@kansenkleur.nl
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Informatie over thuisquarantaine 

 

Mocht u vragen hebben over of uw kind wel of niet in quarantaine moet, dan willen wij u 

hierbij graag verwijzen naar onderstaande site van de overheid. 

In thuisquarantaine (thuisblijven) | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine

