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Sinterklaas
Wat hebben wij woensdag een mooi
Sinterklaasfeest gehad! Gelukkig bleef het
droog en konden we de Sint gewoon buiten
opwachten. Wat een voorbereiding en een
werk hebben de A-teamleden samen met
leerkrachten en hulpouders gehad om het
feest tot een groot succes maken. Lachende
gezichtjes vol bewondering in de schatkamer,
in de groep met Sint en Piet op bezoek en al
die prachtige surprises in de bovenbouw.
Een goed begin van de decembermaand!

Bibliotheek
Afgelopen woensdag is de bibliotheek van de
school gesaneerd. Een aantal boeken is in de
vuilnisbak verdwenen, een aantal boeken
zullen we binnenkort tegen gereduceerde prijs
verkopen en een aantal boeken blijven
behouden. 15 januari komen de nieuwe
boeken. Tot die tijd mogen de kinderen lezen
in van huis meegenomen boeken.

Kerst
Het is gelukkig toch gelukt om voldoende
ouders bij elkaar te krijgen om ons te helpen
de school te versieren in kerstsfeer. Dank jullie
wel voor de inzet! Het ziet er weer prachtig
uit. Binnenkort zullen er weer lijsten in de
klassen komen voor alle hulpkoks tijdens het
kerstdiner.

Misverstandje
Er gaat een gerucht rond over de
ouderbijdrage. Zoals u weet wordt
de ouderbijdrage voor de
festiviteiten op school gebruikt.
Sint en Kerst zijn de
grootverbruikers. De ouderbijdrage
wordt op rekening van het A-team
bijgeschreven. Elk jaar maakt het Ateam een begroting en leggen zij
verantwoording af aan de
kascommissie over de uitgaven.
Deze boekhouding is volledig
transparant en voor elke ouder is
het jaarverslag in te zien. Elk jaar
wordt er bepaald, afhankelijk van
de inkomsten, wat elke commissie
kan besteden.
Hierop worden dan weer keuzes
gemaakt voor de activiteiten. Het is
net een huishoudboekje. De
bijdrage voor het A-team geldt
voor alle kinderen van de school.
Dus ook voor de kinderen in de
Neogroepen. Voor de Neogroepen
geldt echter ook een andere
ouderbijdrage die los staat van het
A-team.
Hierbij hopen we dat eventuele
onduidelijkheden en de geruchten
daaromtrent uit de wereld
geholpen zijn.

Let op sluiten van de
deuren
Met dit prachtige winterweer doet
ook de koude weer zijn intrede.
Om ons gebouw op temperatuur te
houden verzoeken wij u vriendelijk
om de deuren achter u te sluiten.
Alvast bedankt.

Agenda
Maandag 10 t/m
woensdag 12 dec.
diverse excursies
groepen 6 t/m 8
Donderdag 20 dec
Kerstdiner en
kerstmarkt
Kerstvakantie 24 dec
t/m 4 jan.

