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Ouderbijdrage/schoolreizen
Met de huidige bedragen voor de ouderbijdrage en de schoolreizen komen wij niet meer uit.
Jaarlijks moeten we er geld bij doen om een en ander nog te kunnen organiseren. Daarom zien we
ons genoodzaakt om de vrijwillige bijdrages aan te passen. In overleg en met instemming van de
MR zijn we tot de volgende bedragen gekomen ingaande schooljaar 22-23.
Ouderbijdrage €20,- per leerling
Schoolreis onderbouw €23,- per leerling
Schoolreis middenbouw €40,- per leerling
Schoolkamp bovenbouw €100,- per leerling
De bedragen zullen worden opgenomen in de schoolgids 22-23.
Formatie
Jaarlijks wordt er opnieuw gekeken naar het aantal ingeschreven leerlingen. Op basis daarvan
weten we hoeveel personeel er ingezet kan worden en kan er een groepsindeling worden
gemaakt. Op dit moment zijn we nog druk bezig om het plaatje rond te maken voor komend jaar.
Zodra alles definitief is vastgesteld, krijgen jullie bericht.
Peuternieuws
Binnenkort beginnen we met het thema ‘zomer’. Allerlei zomerse activiteiten en werkjes staan dan
op het programma. Ondertussen is Eelke naar groep 1 bij juf Riekie gegaan en volgende week gaat
ook Hiyab die kant op. Gelukkig is Jip weer bij ons nieuw in de groep gekomen. Zo blijven we toch
met een mooi groepje over.
Steemer omloop
Tijdens de Steemer omloop is er hard gelopen door meerdere kinderen van onze school voor het
goede doel, giro 555 van de Nederlandse Samenwerkende Hulporganisaties voor Oekraïne. In
totaal is er €529,50 bij elkaar gerend! Om het nog mooier te maken doet de ijsvereniging er nog
eens €500,- bovenop!!! Super gedaan allemaal, jullie zijn toppers!
Bezoek uit Italië
Van 20 juni t/m 1 juli krijgen we bezoek van 3 Italiaanse kinderen. Zij zijn op dat moment op
bezoek bij hun opa en oma in Ten Post en komen bij ons op school lessen volgen. De kinderen
spreken Nederlands en hebben vaker een basisschool voor een kortere periode in Nederland
bezocht. We hebben dit in het verleden wel eens vaker gedaan en het blijkt telkens weer een hele
leuke en leerzame ervaring voor iedereen. Twee van de kinderen zullen in groep 5/6 komen en
eentje in groep 3/4. Wat wij nu al wel weten, is dat er een wereld van verschil is in
onderwijssystemen. In Italië is het erg streng en gedisciplineerd, iets spontaans doen is er niet bij.
Dat is hier in Nederland toch wel even anders. Maar wat zal beter zijn? Wie weet gaan we dat
samen ontdekken.

Laatste kans
Deze week kunnen er nog lege statiegeld flessen worden ingeleverd. Daarna worden ze opgehaald
en ingeleverd. Dus kom gauw langs en gooi ze er maar bij!
Actie Oekraïne
Verschillende kinderen hebben op eigen initiatief geld ingezameld voor de slachtoffers van de
oorlog in Oekraïne. Op school kon en kan nog steeds het geld in een ‘spaarpot’ worden gestopt. De
tussenstand is nu €116,50. Supergoed gedaan allemaal! Uiteraard zorgen wij ervoor dat het geld
op de juiste plek terecht komt.
Agenda juni
1 juni t/m 15 juli

Kinderen uit Syrië en
Afghanistan
Pinksteren
Personeelsdag voor alle
Noordkwartier en Marenland
scholen
Toetsperiode Cito toetsen
schoolkamp
Bezoek Italiaanse kinderen
rapportgesprekken

Groep 1/2 en 3/4

Info komt later
Let op: dit keer op een
donderdag i.p.v. vrijdag.

14

Eindfilm groep 8
Schoolmarkt (thema
landenmarkt) 17.30 tot 19.00
uur
Laatste schooldag groep 8

15
15 t/m 17
16 juli t/m 28 augustus

Laatste schooldag
Oud papier container
Zomervakantie

6
15

7 t/m 17
22 t/m 24
20 juni t/m 1 juli
27 t/m 29

Iedereen is vrij
Alle kinderen zijn vrij

groepen 3 t/m 7
Groep 7/8
Groep 5/6 en 3/4
Info en inschrijving komen
nog

Agenda juli
6
7

Diverse activiteiten voor alle
groepen
Groep 2 t/m 7

