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Nieuwsbrief
Ontruimingsoefening

De ouderbijdrage is voor ons heel belangrijk,

Afgelopen donderdag hadden we

omdat wij mede hierdoor de feesten en

ontruimingsoefening. De oefening is goed

andere leuke dingen voor de kinderen kunnen

verlopen. Alle kinderen waren snel het

bekostigen.

gebouw uit. Een groot compliment voor de
kinderen en de leerkrachten.

De incassomomenten van dit schooljaar
zijn:
3e week van oktober 2019
2e week van januari 2020
2e week van april 2020
Het bedrag wat binnenkort wordt
afgeschreven is als volgt:

Bij een daadwerkelijke noodsituatie wordt er

Groep 1-2

14,15 per incasso

Groep 3-7

21,65 per incasso

Groep 8

28,33 per incasso

van ouders ook het een en ander gevraagd.

Datum: 18 oktober 2019

Goed om als ouder hier van op de hoogte te
zijn. In het ontruimingsplan staat hierover
het volgende:

Jessica Wagter heeft mooie foto’s van de
Bij ontruiming komen ouders niet naar

boekenmarkt gemaakt. Te vinden in ons

school. Ook kan er niet naar school gebeld

webalbum.

worden omdat de lijnen vrij moeten blijven
voor eventuele hulpdiensten.

We bedanken Jessica voor het maken van de

Ouders/verzorgers krijgen vanuit school via

mooie foto’s!

de telefoon te horen wanneer en waar ze hun

Nummer: 8

kind/kinderen kunnen afhalen.

Jaargang: 2019-2020

Foto’s Boekenmarkt

We hopen natuurlijk nooit dat het nodig is,
maar op deze manier weten we allemaal goed
wat ons te doen staat.

Incasso vrijwillige
ouderbijdrage
Binnenkort vindt er weer een incasso van de
vrijwillige ouderbijdrage en de bijdrage voor
het schoolreisje plaats. Als u een machtiging
heeft afgegeven hoeft u verder niks te doen.

Mediagebruik

Oud papier

In de groepen 6, 7 en 8 hebben we

Maandag 4 november hebben we weer oud

regelmatig aandacht voor goed mediagebruik

papier.

en de do’s en dont’s op internet en in
Appverkeer. Ondanks dat, bereiken ons

We verzamelen om 18.25 uur bij de

signalen dat er in verschillende app-

kleuteringang van school.

groepen en berichten ongewenste dingen

Het oud papier wordt van 18.30 tot ongeveer

gebeuren. Dit gebeurt in de vrije tijd van

20.00 uur opgehaald.

kinderen, maar heeft natuurlijk ook invloed
op de sfeer in de groep en het functioneren

We rijden met een

van leerlingen op school. Wij voelen een

kraakperswagen. Zodoende

grote gezamenlijke verantwoordelijkheid om

willen we u vragen geen

het mediagebruik van de kinderen in goede

kinderen mee te nemen bij

banen te leiden. Wij vragen u daarom

het ophalen van het oud

geregeld samen met uw kind (mee) te kijken

papier. Aangezien de

in zijn/haar chatgeschiedenis en hem of haar

chauffeur verantwoordelijk is, wil hij niet dat

bij te sturen in zijn/haar internetgedrag,

er kinderen om de vrachtauto heen lopen.

mocht dat nodig zijn. Dit blijkt één van de
meest effectieve methoden te zijn om het
media gebruik van uw kind in goede banen te
leiden. Voor meer informatie kunt u via
onderstaande link een praktische brochure
downloaden.
https://www.nji.nl/nl/DownloadNJi/Publicatie-NJi/Tipsheet-mediagebruik-612-jaar-voor-ouders.pdf

Herhaalde oproep Sint
Maarten groep 3
De kinderen van groep 3 gaan op 11
november lampion lopen in verpleeghuis
Lindestede. We zoeken ouders/opa’s en oma’s
die willen helpen met het vervoer en de
begeleiding van de kinderen. We verzamelen
om 10.15 uur op school. U kunt zich
aanmelden bij juf Janke.

Circuit juf Stieneke
Willen de kinderen, die op vrijdagmiddag bij
juf Stieneke een lampion maken een lege,
doorzichtige schone fles meenemen voor hun
lampion?
Het is de bedoeling dat het etiket al van de
fles is afgehaald.
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Herfstvakantie

Wij wensen iedereen een fijne
herfstvakantie en tot ziens op
maandag 28 oktober!
Agenda
31 oktober

Schoolarts gr 7

Alvast noteren
4 november

Oud papier

6 november

Onderwijsstaking

11 november

Sint Maarten

22 november

Voorleeswedstrijd
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