
 

 

 

 

 

Bedankt allemaal. 
Ook in de vakantie was er tal van activiteit rond de school. De schooltuin is netjes van water voorzien 

en er is op tijd geoogst. Daardoor konden er in de eerste schoolweek al heerlijke bietjes mee naar 

huis.  

De eerste aanzet tot de veiligheidsheggen  rond de schommel is gedaan. Er is flink gegraven en grond 

gestort. Geweldig! Dit najaar worden de heggen geplant.  

En iedereen is door betrokken buren van een natje en droogje voorzien.  

Top Scheerwolde! 

Start activiteit. 
Onze enthousiaste OR organiseert ieder jaar een leuke startactiviteit. Deze staat voor komende 

woensdag (4 september) in de kalender. Let op! Dit wordt 18 september. 

Hopelijk verspreidt dit nieuws zich als de brandweer. 

 

Overige startzaken. 
Volgende week beginnen de startgesprekken met de leerkrachten. Het intekenschema kunt u deze 

week verwachten. De informatie van deze gesprekken wordt gebruikt om uw kind dit jaar optimaal 

les te kunnen geven. 

1 oktober is de teldatumdag voor scholen in het basisonderwijs. Op basis van deze datum wordt de 

financiering voor het komende jaar vastgesteld. Wanneer scholen heel klein zijn dan kan zelfs het 

voortbestaan afhangen van deze teldatum. Omdat de Lepelaar een kleine school is willen we 1 

oktober om 19.00 uur uitnodigen voor een informatieavond over dit onderwerp maar ook de 

toekomstplannen van onze school. De avond is in samenwerking met OR en MR. 

Wat komt er allemaal nog aan? 

9 september startgesprekkenweek 

18 september startactiviteit OR 

25 september Onderbouw vrije dag 

1 oktober Informatieavond (niet op kalender) 

2 oktober Start kinderboekenweek 

14 oktober Afsluiting kinderboekenweek 

21 t/m 25 oktober Herfstvakantie. 

 

 



Klassenspecifieke zaken worden via de klassenmail gecommuniceerd. 

Op verzoek van enkele ouders worden enkele relevante punten vanaf nu in de Klepper vermeld. Niet 

alles omdat het dan wel een heel lange Klepper wordt. 

Bovenbouw:  

-Zoekt rijders voor een excursie op 6 september.  

-Legt uit hoe het huiswerk de komende periode eruit ziet. 

-Vraagt privé 06 nummer leerkracht niet te gebruiken voor communicatie. De directie is te bereiken in 

het geval van calamiteiten op 06-28065943.  

Onderbouw: 

-Vraagt te kijken of de gymkleding nog goed past. (Ze groeien ook zo snel) 

-Zoekt voorwerpen met de letter Z voor de letterkoffer. 

-Komt binnenkort met een brief over de boekbesprekingen. 

Rooster oud papier 

 

28 september Fam de Boer/ Luong 

26 oktober Fam Lindt 

30 november Fam Timmerman 

28 december Fam Rook 

 

Bijlagen: 

-Brief ouderbijdrage 

-Tip Christien 

-Tip Over het Hek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Scheerwolde 2-9-19 

 

Betreft: vrijwillige bijdrage schooljaar 2019-2020 

Geachte ouders, verzorgers, 

De organisatie van de “extra” dingen wordt door de ouderraad gedaan. Zij zijn hiermee een grote steun voor 

het team en leveren een belangrijk aandeel in een leuke schooltijd voor de kinderen. De bekostiging van deze 

activiteiten kunnen niet uit het schoolbudget gehaald worden. Hiervoor vraagt de ouderraad de zogenaamde 

vrijwillige bijdrage. Met de bijdrage kunnen de volgende kosten gedekt worden: 

Cadeau Sinterklaas     €10,00 

Huur Sinterklaas/ strooigoed   €4,50 

Kerstviering/ kerstdiner    €7,50 

Paasontbijt/ paasviering    €2,00 

Laatste schooldag     €1,00 

Overige activiteiten     €1,00 

Totaal;      €26,00 

(De bovengenoemde kosten zijn een benadering. De kosten kunnen per jaar verschillen en zijn gemiddeld 

genomen over oudste en daaropvolgende kinderen.) 

De bijdrage die wij vragen is €25,00 per kind. 

Vanzelfsprekend gaat de bijdrage op basis van vrijwilligheid. Wij zijn erg blij dat veel ouders het belang, voor 

hun kind, van bijvoorbeeld samen Sinterklaas vieren inzien. Wanneer enkele ouders de bijdrage niet overmaken 

kan de ouderraad deze kosten nog dragen en ieder kind mee laten doen. We hopen dat ook dit jaar dat weer 

gaat lukken. 

Wij vragen u de bijdrage voor eind november over te maken op rekeningnummer:  

NL36RABO0361244673 Vermeldt u dan wel de namen van de kinderen en het feit dat het de vrijwillige bijdrage 

is alstublieft. 

In januari wordt u gevraagd de schoolreisbijdrage over te maken te maken.  

Wanneer u om wat voor redenen dan ook problemen heeft met het betalen van de vrijwillige bijdrage maar dat 

wel graag wilt, kunt contact opnemen met de directeur. Samen kan er eventueel gekeken worden naar een 

voor alle partijen geschikte oplossing. Te denken valt aan het deels betalen van de bijdrage. Ook zijn er 

mogelijkheden tot tegemoetkoming in deze kosten. 

 

Wij danken u alvast hartelijk voor uw vrijwillige bijdrage. 

 

Vriendelijke groet, 

Namens 

De Ouderraad,  

Daniel Jansma 

 



Tip; Christien 

21 september om 15.30 uur is er corso in Sint Jansklooster. Er doen enkele leerlingen 

van onze school mee. Dat is leuk om even te gaan kijken. 

 

 


