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Beste ouders,
Wat fijn om met jullie in gesprek te zijn geweest over de ouderbijdrage. Hieronder volgt een kort verslag
van de gesprekken die er gevoerd zijn. Ik, maar ook de leden van de OR en MR, waren erg onder de indruk
van ieders betrokkenheid en creativiteit. Heel veel dank daarvoor.

HOE ZORGEN WE ER VOOR DAT IEDEREEN MEE KAN DOEN?
Hier is lang en uitvoerig over gepraat. Samengevat waren dit de hoofdpunten die uit de zaal naar voren
kwamen:




Alle ouders die dit kunnen, betalen de ouderbijdrage,



Doneren moet mogelijk kunnen zijn. Veel ouders gaven aan dat zij wel meer zouden willen betalen voor gezinnen die dat niet kunnen. En er kwamen veel ideeën om meer geld binnen te halen
via bijvoorbeeld activiteiten of sponsoring door bedrijven.

Ouders die dit niet kunnen, kunnen een beroep doen op diverse bestaande regelingen. Hiervoor
moeten zij naar een vertrouwd persoon kunnen stappen. Op onze school is dat Sonja vanuit de OR
en Ingrid vanuit de school.

WAT KUNNEN WE DOEN ALS ER TE WEINIG GELD BINNENKOMT VOOR DE SCHOOLREIS?
Bijna iedereen vond het belangrijk dat we wel op schoolreis blijven gaan. Er waren veel ideeën over hoe
we extra geld kunnen binnenhalen. Daarnaast vond iedereen het ook een goed idee om te kijken naar
goedkopere bestemmingen en efficiënte inkoop. Ouders vroegen met klem om betrokken te worden,
bijvoorbeeld door goedkopere inkoop via bedrijven waar ouders werken oid.

WELKE IDEEEN ZIJN ER GEOPPERD?


Doneren mag: wie een extra bijdrage wil overmaken mag dat altijd doen. Op de begroting van de
OR is er een aparte post gemaakt voor donaties. Er zijn nu al mensen die dat gedaan hebben,
waarvoor dank!



Er is gesproken over korting voor grote gezinnen , meer dan 3 kinderen op school. Dat besluit zal
in de MR genomen worden en zal pas volgend schooljaar in kunnen gaan als dit een nieuwe regeling wordt. Donderdag 3 oktober zal dat ingepland worden op een van de vergaderingen van de
MR.



Organiseren van activiteiten die geld opbrengen voor de OR: een sponsorloop, rommelmarkt, verkoop van hapjes en drankjes, etc.



Maak gebruik van ouders: verschillende ouders hebben aangegeven te kunnen helpen via hun
werk. Bedrijven die willen sponsoren, een pot klaarzetten bij de lege flessen bij de supermarkt etc.
Heeft u een (eigen) bedrijf en wilt u graag sponsoren, laat u het dan even weten? Wij denken

WELKE HULPBRONNEN ZIJN ER?
Veel ouders kennen de weg naar de Upas. Maar is iedereen ook bekend met bijvoorbeeld stichting Leergeld? Of dat de ouderbijdrage in termijnen betaald kan worden? Wilt u hier meer over weten dan helpen
we u heel graag op weg. U kunt dan langskomen bij Sonja Dijkslag, penningmeester van de OR of bij de
directeur van de school, Ingrid Zoer.
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KINDERBOEKENWEEK
De Kinderboekenweek is gestart! Vanmorgen konden alle kinderen op het plein
bij hun leerkracht een ticket krijgen voor de reis naar het land waarover gewerkt
wordt. Op de foto juf Susanne als Queen Elisabeth met juf Fenne als een Engels
schoolmeisje. Er zijn nieuwe boeken uitgedeeld in alle groepen en er worden allerlei activiteiten uitgevoerd deze week: zo kan er worden voorgelezen bij de
kleuters, worden er voertuigen gemaakt, krijgt groep 1 t/m 3 een theatervoorstelling en wordt er natuurlijk heel veel gelezen! Fijne boekenweek allemaal!

SCHOOLFOTOGRAAF
Woensdag 9 oktober komt de schoolfotograaf. We hebben weer een nieuwe fotograaf uitgenodigd. Veel
gehoord geluid was dat de kosten van de vorige fotograaf heel hoog waren. Deze fotograaf hanteert andere prijzen en biedt ook veel leuke extra’s bij het bestellen. (zoals het zelf kunnen uitkiezen van uw achtergrond bijvoorbeeld). We zijn benieuwd hoe deze zal bevallen. Na schooltijd, van 14.00 uu tot 15.00
uur, kunt u zich aanmelden voor broer en zus foto’s die niet bij elkaar op school zitten. U kunt zich daarvoor opgeven bij Ingrid.

BINGO 11 OKTOBER
Vrijdag 11 oktober organiseert de OR een gezellige BINGO! De opbrengst hiervan gaat naar de
OR, en dus naar de activiteiten voor de kinderen
van onze school.
Zaal open: 19.00 uur, start Bingo 19.30 uur. Toegang vanaf 16 jaar en/of leerlingen vanaf groep
5 onder begeleiding van volwassenen. Zie ook
de posters die in de school hangen!

JUF DEMET HEEFT EEN PRACHTIGE ZOON:
MIRAN
In de zomervakantie is
Miran geboren. Hij groeit
goed en met juf Demet
gaat ook alles goed. Na de
kerstvakantie zal zij terug
keren op school. Nu geniet
ze nog van haar zwangerschapsverlof.

