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Oudergesprekken
Op dinsdag 28 november vinden de eerste oudergesprekken plaats.
Voor de ouders van de kinderen van groep 1 t/m 5.
Wanneer het u uitkomt ’s middags na school het gesprek te voeren in de
week van 27 november t/m 1 december, dan horen we dat graag van u.
Wilt u dat dan morgen aan ons doorgeven!
Voor de ouders van de kinderen van groep 6-7-8
Dinsdag 28 november vinden de gesprekken plaats vanaf 16.30 uur.
Wanneer dat u echt niet uitkomt, wilt u dat dan morgen aan ons doorgeven.
Met de ouders van de kinderen van groep 7 houden we een voorlopig
adviesgesprek over het Voortgezet Onderwijs.
Ouderbijdrage 2017-2018
Uw kind ontvangt een envelop met daarin de factuur voor de ouderbijdrage
van 2017-2018. Wij vragen u deze factuur te betalen voor 31 december 2017.
Dan zijn de financiën van de Ouderraad ook meteen op orde.
De ouderraad organiseert in samenspraak met de leerkrachten verschillende
activiteiten die op school plaatsvinden. We noemen hier als voorbeelden:
de sportdag, Sinterklaas, kerstviering, sleep-in of kamp. Het schoolreisje hoort
hier ook bij. We spreken hier over activiteiten waar de overheid niet aan
bijdraagt.
Daarom vraagt de ouderraad dit schooljaar een bijdrage van € 35,00 per kind.
Dat komt neer op € 3,50 per maand, een schooljaar kent namelijk
10 onderwijsmaanden. Voor de kinderen die later in het schooljaar op school
komen: u betaalt de resterende maanden x € 3,50.
De penningmeester van de ouderraad draagt zorg voor de inning van uw
ouderbijdrage, die volledig ten goede komt aan uw kind. Wanneer u nog
vragen heeft, of er zijn nog onduidelijkheden dan hoor ik ze graag van u.
Met vriendelijke groet,
Geja de Vree (penningmeester van de ouderraad)
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Nieuws van Sinterklaas
Intocht Sinterklaas
Beste inwoners van Batenburg,
Zaterdag 25 november 2017 is het weer zover en zet ik samen met mijn Pieten
voet aan wal in Batenburg. Ik hoop rond 13.45 uur in de haven te arriveren en
zou jullie daar allemaal graag willen zien. De Grootestraat zag er vorig jaar
prachtig uit, waarvoor nogmaals mijn dank, ik voelde me daardoor nog meer
welkom. Tot zaterdag 25 november, ik zie jullie graag.
Met erkentelijke groet, Sinterklaas.
De kinderen van de groepen 1 t/m 5 hebben voor de intocht Pietenmutsen
gemaakt. Geeft u volgende week maandag de mutsen weer mee naar school!
Schoen zetten
Donderdag 30 december mogen alle kinderen hun schoen meenemen naar
school. Je zet je schoentje dan klaar in de klas. Je neemt natuurlijk ook wat
lekkers mee voor Amerigo, het paard van Sinterklaas. Een mooi gedicht en/of
een fraaie tekening voor Sint en zijn Pieten hoort daar natuurlijk ook bij!
Vrijdag 1 december halen we dan de schoen uit!
Sinterklaas op school
Op dinsdag 5 december rond de klok van 8.30 uur komt Sinterklaas aan op
school. We verwelkomen en ontvangen hem vervolgens in de hal van de
school. Alle ouders en ook de ouders van de kinderen van Peuterspeelzaal
Tweety en de kinderen van 0 tot 2 jaar zijn daarbij van harte welkom.
BEZOEKSCHEMA VAN SINTERKLAAS OP MAANDAG 5 DECEMBER
08.30 tot
09.00 uur
Aankomst en ontvangst Sinterklaas.
09.00 tot
09.45 uur
Peuterspeelzaal Tweety en de kinderen van
0 tot 4 jaar met hun ouders!
09.45 tot
10.15 uur
Groep 3-4-5.
De ouders mogen hierbij aanwezig zijn.
10.15 tot
10.30 uur
Buiten spelen en pauze voor
Sinterklaas en zijn Pieten.
10.30 tot
11.15 uur
Groep 1-2 (van 11.00 tot 11.15 uur delen de
Pieten de pakjes uit in de klas).
De ouders mogen hierbij aanwezig zijn.
11.15 tot
11.30 uur
Groep 6-7-8.
Schooltijden 6 december
Woensdag 6 december, de dag na pakjesavond, start de school voor alle
kinderen om 10.15 uur. Alle kinderen mogen 1 cadeautje meenemen om te
laten zien en misschien om nog even mee te spelen.

