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Staking 5 oktober
Alle scholen van de stichting Borger-Odoorn doen donderdag 5 oktober mee aan de landelijke
staking in het basisonderwijs. Ook onze school dus (zie brief in de bijlage).
Donderdag 5 oktober dus geen school.
HERINNERING BETALING OUDERBIJDRAGEN!!
Beste ouders, verzorgers,
De kinderen zijn ook vorig schooljaar weer op schoolreis geweest. Van de ouderbijdrage zijn weer
diverse leuke activiteiten georganiseerd. Echter zijn nog steeds niet alle betalingen ontvangen,
vandaar deze herinnering.
Zijn er bijzondere redenen waarom u nog niet heeft betaald, neemt u dan even contact op met
school of ondergetekende.
Kosten voor de schoolreis voor de verschillende groepen
waren:
Groep 1-2
€ 15,Groep 3-4
€ 30,Groep 5-6
€ 45,Groep 7-8
€ 70,Ook is er natuurlijk nog de vrijwillige ouderbijdrage van € 20,per kind. Uiteraard is deze bijdrage vrijwillig, maar we willen u
er toch graag op attenderen dat we zonder deze bijdrage
bijvoorbeeld geen leuke dingen kunnen organiseren. Het is een ontzettend belangrijke
inkomstenbron voor O.B.S. De Weiert, en dan doelen we op de leerlingen van onze school
natuurlijk. We gaan er dan ook vanuit dat iedereen zijn steentje wederom bijdraagt.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. Graag het verzoek om het bedrag (schoolreis +
ouderbijdrage) o.v.v. de naam van uw kind(eren) ZO SPOEDIG MOGELIJK over te maken naar;
NL53 RABO 0348 0152 16 t.n.v. Ouderraad OBS De Weiert.
Heeft u nog niet betaald? Wilt u dit dan zo snel mogelijk alsnog doen, dit voorkomt het moeten
versturen van aanmaningen en nabellen.
Nogmaals dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
namens OBS de Weiert en de ouderraad,
Guido Kluck
Email: g.kluck@ziggo.nl
Stagiairs
We hebben dit schooljaar drie stagiairs op school. En heel bijzonder: het zijn allemaal mannen.
Vanaf vorig schooljaar is meester Gerrit Jan al aanwezig en hij loopt nu stage in groep 4. Vanaf dit
schooljaar komen daarbij meester Metse (eerst naar groep 1/2 blauw) en meester Roy (eerste
periode in groep 3). We wensen alle drie erg veel succes en hopen dat ze een goede tijd bij ons
hebben.
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Fietsenkeuring
Donderdagmiddag 12 oktober is de jaarlijkse fietsenkeuring
voor de kinderen van groep 5, 6, 7 en 8. Vandaag krijgen alle
kinderen een folder van Veilig Verkeer Nederland mee, waarin
staat aan welke eisen een goedgekeurde fiets moet voldoen.
Kinderboekenweek
Van 4 t/m 15 oktober is de Kinderboekenweek. Het thema van deze Kinderboekenweek is
Griezelen, met als motto Gruwelijk eng!!
In alle groepen wordt in deze week extra veel aandacht besteed aan
lezen. Er zijn speciale “griezelboeken” gekocht en ook geleend bij de
bibliotheek.
Om extra aandacht voor de Kinderboekenweek te krijgen, mogen
alle kinderen bij de opening van de “Griezelweek” (woensdag 4
oktober) vreselijk eng verkleed/geschminkt op school komen.
Om te laten zien wat allemaal in de klas gedaan is, wordt u
uitgenodigd voor een open griezeluur op donderdag 12 oktober van
16.30 uur tot 17.30 uur. Uw kind(eren) laten u dan hun groep zien.
Opvang 5 oktober
Op 5 oktober staken de leerkrachten in het basisonderwijs om kracht bij te zetten aan hun eisen tot
een betere salariëring en vermindering van de werkdruk. Door deze staking hebt u wellicht een
probleem met de opvang van de kinderen. Kinderopvang Perlei heeft daarom besloten om die dag
opvang te bieden, niet alleen aan de kinderen die die dag al staan ingeroosterd voor de opvang
maar ook voor kinderen van ouders die helemaal geen opvang of geen opvang op de donderdag
hebben. Het aanbod brengt wel kosten met zich mee, aangezien dit niet onder de normale
vakantieopvang valt. Voor kinderen die ingeschreven staan bij Perlei voor opvang, betekent dit dat
er een aanvullende factuur komt over de extra opvanguren.
-

-

-

Ouders die op donderdag opvang hebben inclusief vakantieopvang worden geen extra
kosten in rekening gebracht.
Ouders die op donderdag opvang hebben exclusief vakantieopvang, ontvangen een
factuur over de extra uren op die dag, die meegenomen worden in het totaal van de
uren kinderopvangtoeslag. U betaalt daardoor feitelijk alleen uw eigen nettobijdrage.
Ouders die op donderdag geen opvang afnemen, ontvangen een factuur over de
donderdag, die meegenomen worden in het totaal van uren de kinderopvangtoeslag. U
betaalt daardoor feitelijk alleen uw eigen nettobijdrage.
Ouders die helemaal geen van Perlei, bieden wij opvang tegen een gereduceerd tarief
aan van € 30,00 (opvang van 8.00 uur tot 18.00 uur)

GRAAG VERNEMEN WIJ UITERLIJK AANSTAANDE MAANDAG 25 september VIA DE MAIL
OF TELEFONISCH OF U GEBRUIK GAAT MAKEN VAN DIT AAANBOD. DIT IS NODIG OM
TIJDIG VOLDOENDE PERSONEEL IN TE KUNNEN ZETTEN ( info@ko-perlei.nl of tel 0599637332)
Na maandag is het niet meer mogelijk om uw kind hier nog voor op te geven, dit geldt voor ALLE
ouders, ook voor hen die al opvang hebben op donderdagmiddag.
Met vriendelijke groet,
Suzan Enninga, Aeilko Muntenga

Agenda (21-09 t/m 18-10)
21-09 Startgesprekken
26-09 Teamvergadering
27-09 Kinderpostzegels
28-09 Informatie avond groep 8 (met voortgezet onderwijs)
04-10 Start Kinderboekenweek (thema griezels); “eng op school”
04-10 Nieuwsbrief 3
05-10 Staking; geen school!
12-10 Open griezelschool (16.30 – 17.30 uur)
17-10 Teamvergadering
18-10 Nieuwsbrief 4

Bijlage
Lekker Eigenwijs
Open dag muziekschool
Staking 5 oktober
Onze jarigen (van 20-09-2017 t/m 04-10-2017)
22-09 Milan Evenhuis (groep 7)
23-09 Sera Baas (groep 1/2 geel)
26-09 Kirsten Horsman (groep 5)
28-09 Ruben van Klinken (groep 5)
30-09 Gijs Kroeze (groep 7)
01-10 Sofie Mantingh (groep 6)
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