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studiedag
Op donderdag 6 december hebben de kinderen vrij in verband met een studiedag van de
leerkrachten.

voorleeswedstrijd
Maandag 27 november vond de voorleeswedstrijd plaats.
Deze werd gewonnen door Farah van der Wel. Zij mag onze
school vertegenwoordigen tijdens de voorleesronde van de
gemeente Maasgouw. Veel succes gewenst Farah!

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.

toestemming
Nog steeds hebben niet alle ouders de toestemmingsverklaring gebruik beeldmateriaal ingevuld in
ISY. Heeft u dit nog niet gedaan? Dan het verzoek is om dit zo spoedig mogelijk te doen. Er komen
leuke activiteiten aan waarbij mogelijk foto’s worden gemaakt en wij willen graag voor die tijd van alle
ouders duidelijk hebben of ze wel of geen toestemming geven voor plaatsing van foto’s op ISY. U
vindt de module Toestemmingsverklaring in ISY in de linker balk.

Kerstdiner
Woensdag 19 december wordt door de leden van de Oudervereniging en de leerkrachten een
Kerstdiner georganiseerd. Dit is een verplichte activiteit voor alle leerlingen. Dit 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.

creamiddagen
Vorige week vond de eerste creamiddag van dit schooljaar plaats. Iedereen was bezig met een
knutselwerkje in het teken van Kerst. Schilderen, figuurzagen, plakken, het kwam allemaal aan bod.
De komende twee creamiddagen (donderdag 29 november en donderdag 13 december) kunnen de
kinderen weer kiezen uit één van de activiteiten die worden aangeboden.

Pietengym
Aanstaande dinsdag krijgen alle kinderen van de groepen 1 tot en met 8 Pietengym aangeboden in
de sporthal in Linne. Dit geldt dus ook voor de kinderen van de groepen 1 en 2. Er kan naar
hartenlust worden geklommen en geklauterd.

Fijne Pakjesavond!

volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief staat op de kalender voor woensdag 19 december.

