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Ouderbijdrage
De OR wil via deze weg alle ouders/verzorgers enorm bedanken
voor jullie bijdrage middels de jaarlijkse Ouderbijdrage. U draagt
via deze weg bij aan de vieringen van bijvoorbeeld Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Pasen, maar ook aan workshops,
NME-activiteiten en sportevenementen. Vanwege Corona hebben we verschillende vieringen in een ander jasje moeten steken,
waardoor deze wellicht soms minder zichtbaar waren dan voorgaande jaren, maar daardoor niet minder noodzakelijk voor de
kinderen. Afgelopen schooljaar hadden we een première, namelijk het Zomerfeest. Geheel mogelijk gemaakt door uw bijdrage
en welke vanaf nu een vast onderdeel van het budget van de
Ouderraad zal zijn. En mocht u tenslotte uw kind straks zien
sporten in een glanzend nieuw sporttenue… Precies! Dank u
wel! De afgelopen jaren is de hoogte van de ouderbijdrage onveranderd gebleven. De uitgaven worden wel hoger door de inflatie. Om onze kinderen ook dit jaar (meer) te kunnen laten genieten van alle activiteiten. Wordt de ouderbijdrage met 2,50 per
leerling verhoogd naar € 27,50. Wij rekenen op uw begrip en onverminderde steun.
Een mooi schooljaar toegewenst namens de OR.

Binnenkort ontvangt u via Parro een digitale betaallink waarmee
u de bijdrage kunt betalen.

Schoolfotograaf
Zoals u in de kalender in Parro
kunt zien, bezoekt de schoolfotograaf ons as. maandag 20
september.

Biebouders gezocht
Sinds dit schooljaar zijn we in de
bieb gestart met het zelfstandig
lenen van boeken door de leerkrachten van de groepen. Zo zit
een groep niet vast aan het moment waarop een biebouder aanwezig kan zijn.
Tot nu toe gaat dit heel goed.
Echter is het op sommige
momenten wel fijn wanneer er
een paar extra handen zijn.
Mocht u het leuk vinden om de
groep van uw kind te begeleiden
bij het lenen of vindt u het leuk
om te helpen bij de overige werkzaamheden in de bieb, zoals bijvoorbeeld het koppelen van nieuwe boeken aan het uitleensysteem, dan kunt u zich aanmelden
bij mij, juf Monique, via mijn
schoolmailadres:
monique.volkstedt@sopoh.nl
De groepen lenen op vaste dagen
en tijden. U kunt bij de leerkracht
van uw kind of bij mij informeren wanneer dit is.
Alvast bedankt voor uw reactie!
Met vriendelijke groet,
Monique Volkstedt

Kleding gezocht

Spaar mee voor boeken voor de schoolbieb.

Het thema van de kinderboekenweek dit jaar is 'Worden wat je wil'.

In de kinderboekenweek hebben wij een mooie actie bij boekhandel Stevens. Voor elk aangekocht boek, wordt 20% van het
aankoopbedrag apart gehouden voor onze schoolbieb. Hieronder kunt u lezen hoe u voor onze school en voor onze kinderen kan sparen, zodat wij mooie boeken kunnen aanschaffen
voor onze schoolbieb. Alvast hartelijk bedankt namens onze
kinderen.

Nu zijn wij op zoek naar specifieke outfits die horen bij bepaalde
beroepen. Te denken valt aan pakken van een stewardess, conducteur, brandweerman, verpleegkundige enz. Wie van u heeft een pak
thuis liggen die wij voor 2 weken
mogen tentoonstellen bij ons op
school. Na deze 2 weken kunt u ze
weer bij Elise Wolfs, leerkracht
groep 6-7, ophalen.
Mocht u iets aan ons uit willen lenen, stuur dan graag een mailtje
naar elise.wolfs@sopoh.nl om een
afspraak te maken voor het brengen van de kleding. Zij zal ervoor
zorgen dat hier netjes mee om
wordt gegaan en weer bij u terugkomt na de kinderboekenweek.
Wij zijn heel benieuwd wat wij
tentoon kunnen stellen.
Alvast hartelijk bedankt.

Hoe gaat het in zijn werk:
1. koop een kinderboek van 6 oktober t/m 17 oktober 2021
2. lever het bonnetje in bij ons (we hebben een speciaal laatje
voor elke school)
3. na de kinderboekenweek tellen wij alle kassabonnen op
4. de school krijgt van ons een waardebon die je in 2021 kunt
gebruiken voor de schoolbieb
Zo simpel. Geen addertjes, noch gras. Wij willen er gewoon

Broertjes en zusjes

De aanmeldingen op Dik Trom
gaan in een hoog tempo en onze
wachtlijst is weer van kracht. Echter willen wij broertjes en zusjes
van leerlingen die al op Dik Trom
zitten graag voorrang geven bij
inschrijving.
Heeft u een kindje die nu 2 jaar
oud is en u wilt hem/haar graag
aanmelden op Dik Trom, verzoeken wij u dit z.s.m. te doen zodat u niet wordt verrast door een
wachtlijst. Een aanmeldformulier
kunt u bij Robert Corver krijgen.

samen met jullie voor zorgen dat alle kinderen toegang hebben
tot mooie boeken!

