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ouderbijdrage
Met ingang van dit schooljaar wordt de vrijwillige ouderbijdrage per leerling verhoogd naar €17,50.
Deze verhoging is nodig om de alsmaar stijgende kosten van de diverse activiteiten te kunnen
bekostigen. Nieuw is verder het feit dat we dit bedrag gaan innen via ISY. Begin 2019 ontvangt u
hierover meer informatie. Heeft u in het verleden een automatische incasso ingevuld voor het innen
van de ouderbijdrage, dan wordt deze vernietigd.

Kerstdiner
Vanavond wordt door de leden van de Oudervereniging en de leerkrachten een Kerstdiner
georganiseerd. Dit is een verplichte activiteit voor alle leerlingen. Het diner start om 17:30 uur en is
om 20:00 uur afgelopen. De kinderen kunnen om 20:00 uur in de klas worden opgehaald, ze mogen
dus niet alleen naar buiten. In het kader van de privacywet is het voor de ouders die komen helpen in
de groepen niet toegestaan op foto opnames te maken. Er worden door school foto’s gemaakt die in
de beveiligde omgeving van ISY worden geplaatst.

champagne
Met Oud en Nieuw kunnen al onze leerlingen proosten op het
nieuwe jaar met kinderchampagne van Hansen Dranken.
Namens alle kinderen dank voor dit gebaar!

wenskaarten
Graag willen wij u vragen om vanaf nu uitnodigingen voor
verjaardagen en wenskaarten (bijvoorbeeld Kerstkaarten) niet
meer op school uit te delen. Wij hebben dit besloten om
teleurstellingen bij kinderen te voorkomen. Het zou fijn zijn als
we hierbij op uw medewerking kunnen rekenen.

creamiddagen
De eerste ronde creamiddagen was een groot succes. Alle
groepen waren beeldend bezig, en dit zorgde voor prachtige
resultaten. We verheugen ons op de tweede ronde, die in het
teken zal staan van carnaval.

kriebelen
Op maandag 7 januari, de eerste dag na de Kerstvakantie,
worden alle kinderen weer gekriebeld. Wilt u uw kind(eren) de
avond van te voren de haren (laten) wassen, ze geen gel laten
gebruiken en de meisjes de haren niet invlechten? Met dank.

voor iedereen Fijne Kerstdagen
en een heel gelukkig 2019 gewenst

volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief staat op de kalender voor woensdag 16 januari.

bibliotheek
In het verleden was de bibliotheek altijd gesloten tijdens
schoolvakanties. Hierin is verandering gekomen: als de BSO is
geopend, is het ook mogelijk om gebruik te maken van de
bibliotheek.

Kies voor Sport Maasgouw
In de kerstvakantie worden weer sportactiviteiten in het kader
van "Kies voor Sport Maasgouw 2018-2019" georganiseerd in
samenwerking met diverse verenigingen en JOGG. Er zijn twee
data: 28 december 2018 in Maasbracht en 3 januari 2019 in
Heel. De activiteiten worden aangeboden voor alle leerlingen van
groep 1 t/m 8 en er is een gevarieerd aanbod. In de bijlage vindt
u alle informatie.

