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Beste ouders/ verzorgers, 
 
De eerste volgende persconferentie zit 
er weer aan te komen en wij wachten 
vol spanning af. We zien zo graag dat de 
scholen weer open mogen en tot die tijd 
moeten we echt nog even volhouden. 
De belasting op de noodopvang is nog 
steeds erg groot. We hebben deze week 
voor een aantal leerlingen geen 
noodopvang kunnen bieden en ook voor 
aankomende dinsdag (2-2) en 
donderdag (4-2) kunnen we geen 
leerlingen meer opnemen. Hoe 
vervelend we dat ook vinden. Mocht er 
onverwacht geen gebruik gemaakt 
worden van de noodopvang, geef dit 
door aan directie want dan kunnen wij 
ouders benaderen om hun kind alsnog 
op te vangen.  
 
Volgende week informeren we jullie of 
we weer naar school mogen komen en 
onder welke voorwaarden. 
 
Geniet van het weekend en blijf 
allemaal gezond. 
 
Groet, Madelon 

 

Ouderbijdrage 
 
Omdat de ouderraad vragen krijgt 
waarvoor de ouderbijdrage nou 
precies gebruikt wordt hebben we 
dat nog even op een rijtje gezet. 
 
De ouderbijdrage die u als ouder 
betaalt zorgt ervoor dat er leuke 
dingen georganiseerd kunnen 
worden voor de kinderen. Zo 
wordt er geregeld nieuw 
buitenspeelgoed aangeschaft 
voor alle groepen. Voor de 
kleuters zijn dat bijvoorbeeld 
fietsjes en springtouwen, voor de 
wat grotere kinderen bijvoorbeeld 
een basketbal of speelgoed om te 
kunnen stoepranden. 
 
De bijdrage wordt ook gebruikt 
om ervoor te zorgen dat de 
kinderen in de sinterklaasperiode 
iets leuks in hun schoen krijgen, 
dat de groepen 1 t/m 4 een 
cadeau uit de schatkamer kunnen 
uitzoeken en dat de groepen 5 
t/m 8 een zak met cadeaus voor 
de hele klas krijgen. De 
versieringen in de 
decembermaand in de gangen en 
in de klassen zelf worden ook 
door de ouderraad geregeld en 
betaald. Dit gaat dus zowel om de 
sinterklaasversieringen als de 
kerstbomen, lichtsnoeren 
enzovoort. Dit jaar zijn ook de 
kerstonbijten en het lekkers voor 
de kerstmiddag door de 
ouderraad betaald. 
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Verder wordt de ouderbijdrage gebruikt 
voor het lente-ontbijt, de sportdag en 
de avondvierdaagse. Als er een 
leerkracht ziek is, een kindje krijgt of 
bijvoorbeeld een 25-jarig jubileum als 
leerkracht heeft regelt de ouderraad 
met de ouderbijdrage een kleine 
attentie zoals een bos bloemen of een 
kraamcadeautje. 
 
Aan het eind van het schooljaar wordt 
de ouderbijdrage tenslotte nog gebruikt 
voor een afscheidspresentje voor de 
kinderen uit groep 8 en het eindfeest 
vlak voor de zomervakantie.  
 
Als de coronamaatregelen het toelaten 
zal er dit jaar ook een jubileumfeest zijn 

omdat de school 40 jaar bestaat🙂. 
 
Kortom de ouderbijdrage is onmisbaar 
om leuke dingen voor uw kind te 
organiseren. Mocht u de bijdrage van dit 
jaar nog niet hebben overgemaakt dan 
kunt u dat nu meteen even in orde 
maken door gebruik te maken van de 
QR-code of door het bedrag over te 
maken. De bedragen zijn: 32,50 voor het 
eerste kind, 30,00 voor het tweede kind 
en 27,50 voor het derde kind. 
 
Met vriendelijke groet, 
De ouderraad. 
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