Info 04, vrijdag 6 september 2019

1-8 Rectificatie Vrijwillige Ouderbijdrage en schoolreis/schoolkamp
In de jaarvergadering van donderdag 28 augustus is het bedrag voor de vrijwillige ouderbijdrage
vastgesteld op 17,00 euro, per leerling. In de vorige nieuwsbrief heb ik per abuis het bedrag van
17,50 opgenomen, mijn excuses daarvoor.
We willen u vragen dit bedrag over te maken op de rekening van de oudervereniging:
NL70RBRB0915349264
Daarnaast heb ik in de jaarvergadering uitgelegd dat de geldstromen van de school en de
oudervereniging vanaf 1 januari 2020 officieel gesplitst moeten worden.
Vanuit onze stichting Lowys Porquin hebben alle scholen, al voor de zomervakantie, de opdracht
gekregen geldstromen van de oudervereniging en de school apart te laten lopen. Dit omdat de wet
voorschrijft dat een school zich moet richten op onderwijs en dit gratis behoort te zijn. De
nevenactiviteiten vallen onder de zorg van de oudervereniging en niet onder de zorg van de school.
Op deze manier is dit van elkaar gescheiden en kan er geen belangenverstrengeling ontstaan.
Verder moeten wij expliciet benoemen dat de ouderbijdrage vrijwillig is. Echter, wanneer de school
niet meer kan en mag bijdragen aan deze activiteiten en veel ouders geen vrijwillige ouderbijdrage
betalen wordt het financieel onmogelijk om alle leuke activiteiten op lange termijn nog door te laten
gaan. Ik wil u er op wijzen, dat wanneer u het financieel niet rond krijgt, u altijd contact op kunt
nemen met stichting Leergeld: https://www.leergeld.nl/
De extra bijdrage (ook vrijwilllig) voor de schoolreis en het schoolkamp moeten dus vanaf heden ook
gestort worden op de rekening van de Ouderraad. Het rekeningnummer van de oudervereniging is:
NL70RBRB0915349264
Wilt u het bedrag voor de schoolreis ( 25,00 euro per leerling) ook overmaken op deze rekening?
Alvast bedankt.

1-8: Schoolreis donderdag 12 september
Aanstaande donderdag gaan we met de hele school op schoolreis. Groep 1 t/m 4 bezoekt die dag
de Avonturenboerderij in Groot-Ammers. Groep 5 t/m 8 bezoekt die dag de Efteling in Waalwijk. We
vertrekken om 8.30 uur vanaf Onder de Molen. De kinderen moeten tussen 8.10 en 8.20 uur op
school zijn. De leerkrachten kunnen dan nog de laatste afspraken doornemen en alle kinderen
kunnen dan hun blauwe sjaaltje omdoen.
Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 wordt er voor de lunch gezorgd. Zij moeten wel voldoende
drinken voor de hele dag meenemen. Denk eraan dat uw kind de hele dag met de rugzak moet
sjouwen dus maak de tas niet te zwaar…
De kinderen van groep 5 t/m 8 moeten hun eigen lunchpakket meenemen. Natuurlijk mogen de
kinderen ook nog wat drinken en eten voor tussendoor meenemen, maar houd dit wel beperkt.
Het is de bedoeling dat we omstreeks 17.30 uur weer bij school terug zijn.
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3-4 alternatief programma vrijdag 6 september
Vandaag is de uitvaart van de moeder van Amélie en Joschua. Juf Annette, juf Marjo en juf Leonie
zullen namens de school aanwezig zijn. Juf Marjo staat voor groep 3-4 op deze dag maar zal aan
het einde van de ochtend vertrekken. Ze zal, naar verwachting rond 14.00 uur weer terug zijn op
school. De 12 kinderen die over zijn van groep 3-4 worden aan het einde van de ochtend en het
begin van de middag opgevangen door juf Daniëlle, juf Sandra en juf Eline. Er is dan een alternatief
programma op school, dit wordt morgenochtend aan de kinderen uitgelegd. We vinden het
belangrijk dat beide groepsleerkrachten er voor de kinderen zijn op de uitvaart, daarom lossen we
het op deze manier op. Vervangers zijn momenteel helaas niet beschikbaar.
1-8 juf Eline onbetaald verlof
Vanwege een bijzondere situatie in de familie van juf Eline heeft ze volgende week (9-13
september) een week onbetaald verlof. In deze tijd van tekorten in het onderwijs is het niet mogelijk
hiervoor een invalkracht in te zetten. Er is gewoonweg niemand beschikbaar daarom hebben we
ons best gedaan om het intern op te lossen. Alle juffen doen hun uiterste best om het zo prettig
mogelijk te laten verlopen voor alle groepen. We hebben wat verschuivingen gedaan in het
weekrooster waardoor er voor alle groepen niet meer dan twee verschillende juffen in die week voor
de klas staan. Ik ben er trots op! Dank aan alle juffen die extra werken of een andere groep
oppakken in het belang van de kinderen.

Groep 1-2
Groep 3-4
Groep 5-6
Groep 7-8

Maandag
Juf Danielle
Juf Marjo
Juf Monique
Juf Annette

Dinsdag
Juf Annette
Juf Marjo
Juf Monique
Juf Sandra

Woensdag
X
Juf Marjo
Juf Sandra
Juf Annette

Donderdag
Juf Danielle
Juf Annette
Juf Sandra
Juf Sandra/juf
Leonie

Vrijdag
Juf Danielle
Juf Marjo
Juf Monique
Juf Sandra

1-8 Schoolfoto’s
De schoolfoto’s zijn bijna klaar. Ik heb woensdag een bericht ontvangen dat de inlogkaarten per post
naar school onderweg zijn. Houd Social Schools goed in de gaten want wanneer de kinderen de
inlogkaarten in hun schooltas hebben zitten zullen we dit via social schools laten weten. De termijn
van 10 dagen voor het bestellen van een gratis groepsfoto gaat op dat moment in.
1-8 Herhaalde oproep: tuinonderhoud en moestuin
Voor een aantal groepen hebben we erg enthousiaste opa’s, oma’s/vaders/moeders die met de
kinderen in de moestuintjes werken. Nog niet voor alle groepen is dit het geval. Wanneer u het leuk
vindt om te helpen en samen met kinderen aan de slag wil in de tuin, neem dan contact op met de
groepsleerkracht van uw kind zodat er concrete afspraken gemaakt kunnen worden over de
frequentie en het tijdstip.
Daarnaast ben ik op zoek naar een vader/moeder/opa/oma/tante/kennis die voor een vrijwillige
bijdrage de verantwoordelijkheid wil nemen over het tuinonderhoud. Het gras dat gemaaid moet
worden, snoeien van struiken en bomen rondom de school, onkruid tussen de tegels en groot
onkruid in de moestuinen … Deze persoon mag contact opnemen met mij, zodat we goede
afspraken kunnen maken over de werkzaamheden. Ik kijk er naar uit iemand te ontmoeten die hier
zin en tijd voor heeft!
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1-8 Herhaalde oproep: opruimen bergingen
Meneer Marco wil heel graag de schuren opruimen. Er staan een hoop spullen in die weg kunnen.
Wie heeft er een kar en wil een keer een dagje met meneer Marco aan de slag om de schuren aan
kant te maken en samen met hem naar de stort rijden? Neem contact met hem op dan kunnen jullie
samen wat afspreken!
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Met vriendelijke groet namens het team
Léonie Jansen
(week 36 di (van10.00-12.00)-woe-do(schoolreis))
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