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gegevens
Alle oudste leerlingen van een gezin hebben een envelop met een zogenaamde “leerling stamkaart”
mee naar huis gekregen (ook van eventuele broertjes/zusjes). Onder andere om te checken of alle
contactgegevens nog actueel zijn. Het blijkt dat we deze vaak nodig hebben, bijvoorbeeld bij ziekte of
verwonding van een leerling. Wij verzoeken u om deze brief te controleren, eventueel aan te passen
of aan te vullen en deze aan uw kind mee terug te geven naar school. Ook indien alle gegevens
kloppen zien wij de brief graag retour.

muziek
Het nieuwe thema in de onderbouw is muziek! De kinderen leren verschillende instrumenten
herkennen door middel van afbeeldingen, maar ook door te luisteren naar muziek. De hoek is
inmiddels ingericht als muziekwinkel. De vrolijke tonen klinken al door de school!

timmertafel
In de onderbouw is men op zoek naar zacht hout, dit wordt door de kinderen gebruikt voor één van de
meest favoriete hoeken op school, de timmertafel. Heeft u kleine stukjes afvalhout? De kinderen van
de onderbouw zijn er erg blij mee!

speelplaats
Onlangs heeft de speelplaats van de onderbouw een metamorfose
ondergaan. Op plaatsen waar voorheen niet of nauwelijks gespeeld kon
worden is nu kunstgras geplaatst. De kinderen hebben nu meer ruimte om
te spelen en daar wordt volop gebruik van gemaakt. Dit project werd
gerealiseerd door Van den Broek tuinaanleg en bestratingen uit Linne,
waarvoor onze hartelijke dank.

studiedag
Op dinsdag 1 februari aanstaande is de school gesloten in verband met een studiedag van de
leerkrachten.

bijdrage
Inmiddels hebben alle ouders van de leerlingen die op 01-01-2022 onze school bezoeken een
betaalverzoek voor de Ouderbijdrage (contributie Oudervereniging) gekregen via ISY. Bent u nog
niet in de mogelijkheid geweest om dit bedrag te voldoen, dan bestaat daarvoor nog de mogelijkheid
tot 25-02-2022. Graag ziet de Oudervereniging uw betaling tegemoet.

OUDERVERENIGING BASISSCHOOL

Wij zijn:
Een vereniging waar alle ouders van de kinderen die onze school bezoeken lid van zijn

De vereniging bestaat verder uit:
•
•

Dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris)
Leden van de diverse werkgroepen

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:
•
•
•

Tanja Franssen, voorzitter (tanja.franssen@home.nl)
Sjoerd Lousberg, penningmeester (sjoerd_lousberg@hotmail.com)
Nina Schuijren, secretaris (bolke51@hotmail.com)

Wij organiseren o.a. (samen met de klassenouder van de groepen):
•
•
•
•
•
•
•

Sinterklaasfeest
Kerstactiviteit
Carnaval
Paasactiviteit
Koningsspelen
Schoolreisje
Jaarafsluiting

Wij bekostigen deze activiteiten door:
Het vragen van een vrijwillige bijdrage van €17,50 (excl. Є0,50 administratie) die 1x per jaar door
middel van een betalingsverzoek via het programma ISY wordt geïnd

Wij vergaderen:
4 à 5 keer per jaar, waarvan de eerste vergadering van het schooljaar een openbare vergadering is
waarbij alle leden welkom zijn. De uitnodiging hiervoor wordt verspreid via de Triangel Nieuwsbrief

Wij zijn:
Altijd op zoek naar enthousiaste ouders die deel uit willen maken van een van de werkgroepen

Contact:
U kunt contact opnemen met het bestuur van de Oudervereniging door middel van het sturen van een
mail naar een van bovenstaande emailadressen

