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Nieuwsbrief
Nieuwe leerlingen

Tijdens de jaarvergadering van de

Deze week verwelkomen we drie nieuwe

oudervereniging is besloten om voortaan de

leerlingen bij ons op school.

incasso van de vrijwillige ouderbijdrage en de
schoolreisgelden te scheiden. De vrijwillige

Van harte welkom

ouderbijdrage wordt voortaan geïncasseerd in

op onze school. We

oktober. De schoolreisgelden voor groep 1-7

wensen de

in april. Het geld voor het schoolkamp van

kinderen een fijne

groep 8 zal in twee delen worden

en een plezierige

geïncasseerd. Een deel in januari en een deel

schooltijd toe!

in april.

Cito leerlingvolgsysteem
Zoals wellicht bekend, vinden in januari weer

Het bedrag van de schoolreisgelden en het
schoolkamp zal voortaan berekend worden op
basis van de aangevraagde offertes.

de toetsen voor het leerlingvolgsysteem
plaats. Het is goed om kinderen te volgen in
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onderwijs kunnen krijgen wat ze nodig
hebben. Hiertoe maken we twee keer per jaar

3e week van

Vrijwillige ouderbijdrage

een analyse van de vorderingen van de

oktober 2021

(25 euro)

kinderen. Deze toetsen zullen plaatsvinden

3e week van

1e deel schoolkamp groep 8

vanaf maandag 17 januari.

januari 2022

(25 euro)

3e week van

2e deel schoolkamp groep 8

april 2022

(30 euro)

Afgelast/uitgesteld
ivm Corona

en de schoolreisjesgelden
groep 1-7.
(bedrag afh. van offerte)

De doemiddagen van het AOC Terra worden
afgelast ivm Corona. Meer informatie
hierover volgt.

Kamp kost €95,00 per leerling. Afgelopen
jaren is er in de lagere groepen voor het

Ook het Linde College komt met een

schoolkamp gespaard. De kinderen hebben

aangepast programma. Informatie hierover

op die manier reeds €40,00 betaald. Er moet

vindt u in de bijlage.

dus nog een bedrag van €95,00 - €40,00 =

Jaargang: 2021-2022
2019-2020

€55,00 betaald worden. Hiervan wordt in

Incasso schoolkamp gr 8
Binnenkort vindt er een incasso van een
gedeelte van het schoolkampgeld voor groep
8 plaats. Als u geen machtiging heeft
afgegeven, dan krijgt u een factuur.

januari €25,00 geïncasseerd en in april de
overige €30,00.

Oud papier
Op maandag 17 januari hebben we weer oud
papier.
We verzamelen om
18.25 uur bij de
kleuteringang van
school.
Het oud papier wordt
van 18.30 tot ongeveer
20.00 uur opgehaald.
We rijden met een kraakperswagen.
Zodoende willen we u vragen geen kinderen
mee te nemen bij het ophalen van het oud
papier. Aangezien de chauffeur
verantwoordelijk is, wil hij niet dat er
kinderen om de vrachtauto heen lopen.

Agenda
17 januari

Toetsweken t/m 28 januari

17 januari

Schoolarts gr 2

17 januari

Oud papier

18 januari

Schoolarts gr 2

18 januari

MR vergadering

3 februari

Margedag, leerlingen vrij

8 februari

Contactmiddag en avond

10 februari

Contactmiddag

14 februari

Oud papier

19 februari

Voorjaarsvakantie
t/m 27 februari

2

