Hallo vriendjes en vriendinnetjes.
Op 3 oktober begint de kinderboekenweek. De start is een vriendschappelijke wedstrijd. Tijdens een
speurtocht leren de kinderen van alles over vriendschappen. Op 18 oktober wordt de
kinderboekenweek afgesloten met een feestelijke afsluiting om 19.00 uur hier op school. We vragen
u vriendelijk te komen ofwel; Kom erbij! Het sub thema van deze kinderboekenweek.

Herfst, herfst wat heb je te koop?
Heerlijk die frisse herfstwind! Na een zeer warme zomer en een lekkere nazomer komt de herfst er
toch echt aan. De tijd voor een mooie herfstwandeling. Dit jaar gaan we het fotogenieke
Woldlakebos bezoeken. Namelijk op 17 oktober. Het liefste gaan we met bijna de hele school op de
fiets daarnaartoe. (Groep 1 helpt met het drinken en gaat dus met de fourageauto mee). Wanneer
dat voor uw kind echt niet lukt, kunt u op school overleggen welke oplossing het beste is. Wilt u mee
fietsen en lopen? Gezellig! Geef dat dan even door alstublieft?
Kleurplaten.
De schoolcommissie heeft een kleurplatenwedstrijd georganiseerd. De kleurplaten zijn uitgedeeld op
het dorpsfeest. Kinderen van zowel binnen als buiten de school mochten meedoen. Ze kunnen nog
steeds op school ingeleverd worden.
Ouderraadsfeuilleton.
deel 1:
Helaas neemt de Maureen na jarenlang trouwe dienst
als penningmeester afscheid van de ouderraad. We
zullen haar missen…€Bedankt Maureen€
deel 2:
Christien neemt de financiën van haar over. Zij zoekt een ouder die samen met haar de kascontrole
voor de overname wil doen. Kan de OR op u rekenen?
deel 3:
Een actieve OR kan altijd hulp gebruiken. Daarom zoeken zij een nieuw lid voor deze leuke club.
deel 4:

Een actieve ouderraad kan altijd hulp gebruiken. Daarom zoeken zij voor sommige activiteiten extra
handen. Dat leest u dan in de Klepper.
Deel 5:
Een actieve ouderraad kan niet zonder financiële middelen. Daarom treft u onderaan deze Klepper
het betalingsverzoek voor de vrijwillige bijdrage.
Deel 6:
De jaarverslagen liggen normaliter ter inzage tijdens de startgesprekken. Wanneer de jaarverslagen
definitief zijn van de OR maar ook van de MR worden ze geKlepperd.
Meester Henk
Vanuit de arts heeft meester Henk de opdracht gekregen het rustig aan te doen. Dat klinkt mooier
dan het is, want dit advies is niet voor niets. Wanneer de meester eraan toe is zal hij u uitnodigen
voor de startgesprekken. Ook voor de andere afspraken geldt; u hoort van hem.
Wat komt er allemaal nog aan?
18 oktober
19.00 uur afsluiting kinderboekenweek
22 t/m 26 oktober
herfstvakantie
6 november
Leerlingenfeest 10 jaar Op Kop
Klassenspecifieke zaken worden via de klassenmail gecommuniceerd.
Rooster oud papier
29 september
27 oktober
24 november
29 december

Fam Timmerman
Fam Linnemans
Fam Berger
Fam Mooiweer
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Betreft: vrijwillige bijdrage schooljaar 2018-2019

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

