Start schooljaar 2017-2018
Hallo allemaal!

Hierbij ontvangt u de eerste Ouderinfo van dit schooljaar. We hopen dat u terug kunt kijken op een
goede zomervakantie. Wij zijn maandagochtend het jaar in ieder geval goed begonnen, we
ontvingen de kinderen feestelijk op het plein. Daarna sprongen alle kinderen letterlijk het nieuwe
schooljaar in. Dit gebeurde met groot enthousiasme en energie, super!

Nu vooral aandacht voor praktische zaken. Verderop leest u meer over gymshirts, inloop- en
informatieavond, ouderbijdrage en verwachtingsgesprekken.
De belangrijke data op een rijtje:
4 september
Inloop- en informatieavond
11 september
Verwachtingsgesprekken
21-22 september
Schoolfotograaf
25 september
Lesvrije dag

REGELZAKEN & SCHOOLACTIVITEITEN
TOESTEMMING BEELDMATERIAAL
Mocht u bezwaar hebben tegen het plaatsen
van foto’s van uw kind op onder andere social
media (vooral Facebook), dan willen we u
vragen dit te melden via Digiduif bij meneer
Wietse. Let op: de leerlingen die nu in groep
1-2 en 3 zitten hoeven niets te doen, zij
hebben dit reeds bij aanmelding aangegeven.
GYMSHIRTS
Gymshirts zijn te koop op school voor €10.
Alle kinderen moeten zelf voor een zwart
sportbroekje en geschikte schoenen zorgen.

VERWACHTINGSGESPREKKEN
De verwachtingsgesprekken vinden in ieder
geval plaats op maandag 11 september,
mogelijk ook iets eerder of later (per groep
wisselend). Inschrijven kan vanaf aanstaande
donderdag (31 aug.) via Digiduif.
INLOOP- EN INFORMATIEAVOND
Er is met deze Ouderinfo een aparte
uitnodiging verstuurd voor de inloop- en
informatieavond die aanstaande maandag
plaats vindt. U bent om 18.30 uur welkom op
het plein. We openen dan het schooljaar.

TER INFORMATIE

VAN ONZE PARTNERS

OUDERBIJDRAGE
Op school hebben we een fanatiek en
enthousiast Oudercomité (OC). De vrijwillige
ouderbijdrage op onze school is bijzonder
laag, €15. Hiervan organiseert het OC veel
extraatjes bij onze activiteiten. Te denken valt
aan extra traktaties bij feesten, bijdrage aan
buitenschoolse activiteiten, bijdrage aan
culturele activiteiten, etc. Wij zijn hier als
team superblij mee! Om de bijdrage zo laag te
houden wordt ook oud papier ingezameld in
de wijk. Hiervoor zijn vrijwilligers nodig. Het is
een kleine moeite, slechts één
zaterdagochtend per jaar is voldoende. U
kunt zich op de inloop- en informatieavond
melden bij de leden van het OC (in de aula), of
via estherdam@home.nl.

TSO VRIJWILLIGSTERS GEZOCHT

BETALEN
Dit jaar wil het OC extra hun best doen om u
in de gelegenheid te stellen de bijdrage te
betalen. U kunt weer per PIN of contant
betalen tijdens de inloopavond in de aula.
We hopen dat de betalingen voorspoedig
verlopen!

Voor de tussenschoolse opvang zijn wij nog op
zoek naar enthousiaste, gezellige vrijwilligsters
die het leuk vinden om in een gezellig team
samen te werken tijdens de overblijf, om er
voor de kinderen een leuke lunchpauze van te
maken. Kun je niet altijd op een vaste dag,
maar zou je wel zo nu en dan willen invallen,
ook dan zijn wij op zoek naar jou!
Wil je eerst een keertje komen kijken, dat kan
altijd. Voor meer informatie bel met Wilma
de Jong-van Beek (coördinator Gummarus
LPS-Breek4U), 06-57313267.

