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Jeugdsoos
Beste kinderen,
Vrijdag 23 februari is het weer Jeugdsoos, we gaan een zaalactiviteit doen.
De Soos begint altijd om 19.00 uur en eindigt altijd om 21.00 uur.
De activiteiten worden een week vooraf bekend gemaakt in de Klapuit.
Natuurlijk hopen we dat jullie de activiteiten leuk vinden en gewoon gezellig
mee doen. Mocht je een activiteit niet leuk vinden, dan sla je gewoon een
keertje over. Graag je gymschoenen meenemen.
De entree is € 1,50 per kind.
Drinken kost € 1,00 en een zakje chips of snoep € 0,65.
De volgende Jeugdsoos is vrijdag 23 maart, Bingo-avond.
We hopen dat jullie er allemaal weer veel zin in hebben.
Groetjes Linda, Suzanne en Yvonne
Open dag
Aankomende zaterdag 24 februari is de open dag gepland van alle scholen van
Voortgezet Onderwijs in de omgeving. U bent daar met uw kind van harte
welkom. Op de volgende website leest u alles over deze open dag.
https://schoolkeuzehulp.nl/kalender-middelbare-scholen/
Luizencontrole
Maandag 26 februari controleren de kriebelbeestjescontroleurs de kinderen
op het hebben van hoofdluis. Wilt u uw kind geen gel en/of ingewikkelde
vlechten in (laten) doen. Dat maakt de controle een stuk makkelijker.
Technovium
De kinderen van groep 6-7-8 zijn dinsdag 6 februari naar het Technovium
geweest. Het was een bijzonder leerzaam en erg leuk bezoek.
De ouders die hebben gereden, hartelijk dank voor jullie hulp!
Bewaren van de post
In de vakantie hebben de ouders van Lotte Kooijmans de post voor de school
bewaard. Heel erg bedankt voor jullie werk!
Houtjes en plankjes
Voor de timmerlessen van groep 1-2 zijn we op zoek naar dunne houten
plankjes. Wie van u kan ons helpen?
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Ouderbijdrage 2017-2018, een herinnering
U heeft in december een factuur ontvangen voor de ouderbijdrage van
2017-2018. Wij vragen u deze factuur zo spoedig mogelijk te betalen.
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)

