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ouderbijdrage
Het schooljaar 2018-2019 is al weer enige tijd aan de gang. De Oudervereniging is weer druk bezig
met het organiseren van de diverse activiteiten die voor dit schooljaar op het programma staan.
Enkele activiteiten zijn inmiddels succesvol afgesloten, denk hierbij aan de Sinterklaasviering en het
gezellige Kerstdiner. Om dit alles te kunnen bekostigen hebben we ook uw bijdrage weer hard nodig.
Tijdens de algemene ledenvergadering van 18 september jl. heeft men de ouderbijdrage voor dit
schooljaar vastgesteld op €17,50 per kind. In tegenstelling tot vorige jaren is besloten om de bijdrage
voor het schoolreisje op een later moment te incasseren. Wij vragen u de ouderbijdrage te voldoen.
U krijgt hiervoor vandaag een uitnodiging via ISY, en dit gaat heel gemakkelijk via Ideal. We rekenen
ook dit jaar weer op uw steun. Leerlingen die instromen na 1 januari 2019 hoeven geen
ouderbijdrage te betalen voor dit schooljaar en zullen dus ook geen uitnodiging om te betalen
ontvangen. De in het verleden door ons ontvangen automatische incasso's zullen worden vernietigd.

voorlezen
In het kader van de Nationale Voorleesdagen worden de leerlingen van de kleutergroepen
voorgelezen door wethouder Peters. Dit zal gebeuren op woensdag 23 januari aanstaande.

bevrijding
Groep 8 krijgt op vrijdag 25 januari informatie over de bevrijding van Midden Limburg en met name
over die van Linne.

scheikunde
De leerlingen van de groepen 7 en 8 maken
binnenkort kennis met het vak scheikunde. Verspreid
over verschillende lokalen zullen ze ervaren wat dit
vak onder andere inhoudt. Dit staat te gebeuren op
donderdag 24 januari.

volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief staat op de kalender voor
woensdag 30 januari.

workshop voorlezen
Donderdag 31 januari organiseert Bibliocenter een ouderworkshop voorlezen voor de kinderen van
de groepen 1 en 2. In de bijlagen vindt u meer informatie hierover.

