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Sinterklaasnieuws woensdag 5 december
Op woensdag 5 december komt Sinterklaas met zijn Pieten een bezoek
brengen aan de school. De kinderen van 0-4 jaar en hun ouders zijn ook
welkom om een cadeautje van de Sint te ontvangen. En om Sinterklaas en zijn
Pieten een hand te geven. Dit is van 9.45-10.15 uur.
De kinderen van 0-4 jaar en hun ouders mogen ook naar het voordrachtje van
de kinderen van groep 1 t/m 5 voor Sinterklaas komen kijken. Dit zal plaats
vinden na de aankomst van Sinterklaas en zijn Pieten op school.
De ouders van de kinderen van groep 1 t/m 5 zijn ook welkom in de hal om
naar dit voordrachtje te komen kijken. Dit is van 8.30-9.45 uur.
Het uitpakken van de cadeautjes doen de kinderen van groep 1 t/m 5 na de
pauze samen met de juffen en de Sint en hun Pieten (hierbij zijn de ouders
niet meer aanwezig).
Met vriendelijke groet, de Sinterklaaswerkgroep
Studiedag donderdag 6 december
Volgende week donderdag 6 december is er een studiedag gepland, u heeft
het in de kalender al gelezen. Alle kinderen hebben dan een vrije dag.
Het schoolteam gaat aan de slag met de volgende onderwerpen.
 De visie en de missie van de school.
 Onderwijsontwikkeling van leesbevordering en groepsvorming.
 De doorgaande lijn van begrijpend luisteren en begrijpend lezen.
 De Gouden en de Zilveren weken evalueren en bespreken.
 Oriëntatie op ons rekenonderwijs.
Schoolschaatsen
Beste allemaal,
Wij zijn weer uitgenodigd om een uurtje te komen schaatsen bij Wijchen
Schaatst op woensdag 19 december. Groep 3 tot en met 8 mogen mee. Dat
zijn 30 kinderen en hiervoor hebben we 8 auto's en ouders nodig. Het is de
bedoeling dat we om 8.20 uur op school zijn, we verzamelen dan om 8.40 uur
voor ijssalon Markt 19 en lopen dan gezamenlijk naar het schaatsen. Als ouder
blijf je verantwoordelijk voor de 4 kinderen in je groepje, dat houdt in dat je
bijvoorbeeld helpt met het aantrekken van de schaatsen etc. De kinderen
mogen eigen schaatsen meenemen, maar geen klapschaatsen. Ze moeten
handschoenen aan, anders mogen ze niet het ijs op. Geen lange dassen en
losse touwtjes. Wil je rijden en begeleiden laat het weten aan juf Annelies
annelies.hollebrands@kansenkleur.nl
Foto-en filmbeleid
U heeft het in de vorige Klapuit kunnen lezen. Wij vragen uw toestemming
voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter.
We hebben nog niet van alle ouders het formulier getekend ontvangen. Wilt u
daar nog even naar kijken en inleveren in de koffiekamer of bij de leerkracht.
Alvast bedankt!
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Vrijwillige ouderbijdrage
U ontvangt vandaag de factuur van de ouderbijdrage voor het schooljaar
2018 – 2019. We geven de factuur vandaag mee aan uw kind.
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)

