
Beste ouder(s)/verzorger(s),

De eerste periode van het schooljaar zit er alweer op.
In het kader van de Kinderboekenweek werken de kinderen aan
het thema ‘Worden wat je wil’.
Schrijver Tjibbe Veldkamp heeft maandag 4 oktober een bezoek
gebracht aan de groepen 1/2ABC en hij heeft verteld over onder
andere zijn serie boeken Agent en Boef.
Gisteren is Simon van der Geest in de groepen 6, 7 en 8 geweest.
Hij is schrijver van o.a. Spinder, Spijkerzwijgen en Het werkstuk.
De leerlingen hadden allerlei mooie vragen voorbereid en hij heeft
ze met veel enthousiasme beantwoord. Op donderdag 28 oktober
komt Anke Kranendonk in de groepen 3, 4 en 5. Ook zij is een
gevierd kinderboekenschrijver en we kijken uit naar haar komst!

Studiedag en vakantie
Komende vrijdag staat er een studiedag gepland. De kinderen zijn
dan vrij. De drie teams van onze stichting gaan met elkaar in
gesprek over onze gezamenlijke ambities op het gebied van
(begrijpend) lezen en we volgen diverse workshops over lezen.
Aansluitend is de herfstvakantie. We zien de kinderen graag
maandag 25 oktober weer op school en wensen u allen een goede
week toe.

Hartelijke groeten,
namens het team,
Annalies Warnaars

Bericht vanuit de MR
Voor het eerst hebben we weer fysiek op school vergaderd.
De schoolleiding is heel hard bezig met het opvullen van de
ontstane vacatures.
De kascontrole van de gelden vanuit de vrijwillige ouderbijdrage
voor 2020-2021 heeft plaatsgevonden en is akkoord bevonden.
Regulier komt de MR elk jaar 6 x bij elkaar, de komende
vergaderingen zijn gepland. De verkiezingen vinden na de
herfstvakantie plaats en daarna zal de nieuwe samenstelling
worden meegedeeld.
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Nieuw op school

Omayra en Evelien zijn
de afgelopen periode
gestart bij ons op
school. Zij zitten in
groep 1/2A.

In groep 1/2B zijn Gaia
en Mats gestart. Na de
herfstvakantie stroomt
ook Wieke in deze
groep in.

Loek en Daan zijn in
groep 1/2C gestart.

Wij wensen hen een
leerzame tijd en veel
plezier op school!

Alycia de Boer is
afgelopen maandag in
groep 8 begonnen als
stagiaire voor de
opleiding tot
onderwijsassistent.
Zij heeft er veel zin in
en zal zich binnenkort
zelf aan u voorstellen.

Agenda

Studiedag + vakantie
Van vrijdag 15 okt t/m
zondag 24 oktober is
de herfstvakantie.

Dinsdag 2 november
Inloop in de groepen
(eind van de middag /
begin van de avond)

Vanaf 22 november
Voortgangsgesprekken
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Jaarlijkse ouderbijdrage
De Van der Huchtscholen hebben altijd gekozen voor een vrijwillige
ouderbijdrage. Door uw bijdrage kan de school veel extra activiteiten
voor uw kinderen organiseren. Het gaat om activiteiten die niet binnen
het verplichte schoolprogramma vallen, maar die wij wel heel belangrijk
vinden. Denkt u hierbij aan o.a. evenementen, excursies, creatieve en
sportieve activiteiten.
Op onze school is dit een totaalbedrag waar alle activiteiten voor
alle kinderen bij zijn inbegrepen. Daarnaast gaat een deel van uw
bijdrage naar het extra aanstellen van een (vak)leerkracht.

De GMR heeft enige jaren geleden n.a.v. een enquête onder de ouders
geadviseerd om over te gaan tot automatisering van de inning van de
bijdrage, om zo het betaalgemak van de € 100,- voor u te verhogen.

Rond half oktober 2021 ontvangt u een mail van de school vanuit
WISCOLLECT met een link.

Via deze link kunt u o.a. met iDEAL rechtstreeks de ouderbijdrage
voldoen. U bepaalt zelf wanneer en hoe u betaalt. Zo kunt u in één
keer betalen, maar als u liever in termijnen betaalt, kan dit ook. De
keuze voor het laatste moet echter binnen 14 dagen na ontvangst van
het verzoek om de bijdrage door u zijn gemaakt.
Wij hopen via deze maatregelen de continuïteit van deze bijdrage nog
meer te waarborgen en alle extra activiteiten voor de kinderen uit te
kunnen blijven voeren.

Uw ouderbijdrage wordt ongeveer als volgt verdeeld over de
verschillende uitgaven die we hebben in een schooljaar:


