nieuwsbrief 7
Donderdag 26 november 2020

___________________________________________________________________________________________
____
Het thema waar in de verschillende bouwen over gesproken wordt:
Onderbouw:
Ik kan vertellen wat de ander al kan.
Middenbouw en
Bovenbouw:
Ik kan de kwaliteiten van de ander benoemen.
Zie ook: www. kwinkopschool.nl

Sinterklaasfeest

Op donderdag 3 december komen Sinterklaas en zijn pieten bij ons op
De Maarsborg. Wij gaan hem NIET verwelkomen op het plein. De
onderbouw gaat hem in groepjes op gepaste afstand bezoeken in zijn
huiskamer bij ons op school. U kunt uw kind om 8.30 naar school
brengen zoals altijd. Wij maken er een gezellige dag van.
De tas met eten en drinken kan thuis blijven want dat regelen wij. De
kinderen mogen een plastic tas met hun naam erop meenemen voor
de cadeautjes. Ondanks "Corona" willen wij er een topdag van maken.
Let op: De kleuters zijn om 12 uur vrij.
Groep 5 tot en 8 hebben lootjes getrokken. Informatie daarover heeft u
in de vorige nieuwsbrief kunnen lezen. Het is de bedoeling dat alle kinderen een surprise maken.

Advent en Kerst

De adventsperiode is aangekomen. We leven toe naar het licht, de geboorte van Jezus. Dit komt ook naar voren
in de bijbelverhalen die we vanuit de methode Trefwoord vertellen.

Tijdens het aansteken van de adventskaarsen zingen we het stapellied ‘Jij bent licht voor de wereld’.

Op 17 december mogen we het kerstfeest vieren. We doen dat dit jaar aan het begin van de dag, als het nog een
beetje donker is, in de klas.
Ouderbijdrage

Geachte ouders,
Na lang beraad en met instemming van de MR, is besloten om een nieuwe opzet te gaan hanteren voor het
innen van de ouderbijdrage. Het innen van de ouderbijdrage zoals deze nu is geregeld kost veel tijd en is
administratief veel werk. Dit komt mede door de verschillende bedragen voor een eerste, tweede of derde kind.
Om dit wat eerlijker te verdelen is besloten om het als volgt te gaan innen.
Kinderen van groep 1 t/m 7 betalen €52,50 per jaar. Dit is inclusief schoolreis of feest.
Kinderen van groep 8 betalen €100 per jaar. Dit is inclusief schoolkamp.
Ter vergelijk; de gemiddelde ouderbijdrage in Nederland bedraagt 57,00 euro.
Deze wijze van innen gaat in per 01-01-2021. De bedragen zullen zoals u gewend bent in drie termijnen geïnd
worden.
In verband met corona is er vorig jaar nog wat geld overgebleven. We zijn van plan om - als het weer kan en
mag - hier een leuke activiteit met de kinderen van te doen.

Namens de schoolcommissie,
Niels Verjans (penningmeester schoolcommissie)

Agenda

o

Vrijdag 27 november: Juf Mariska jarig

o

Donderdag 3 december: Sinterklaasfeest, groep 1 en 2 om 12.00 uur vrij

o

Donderdag 17 december: Kerstfeest
De volgende nieuwsbrief komt uit op 10 december 2020.

