8
30 november 2017

Schoolstraat 15 – 8435 XV - Donkerbroek

5 december
11 december
15 december
19 december
21 december
22 december

Sint
MR
Groep 7/8 bezoek Koloniehof
Kerst circuit
Kerst diner
Groep 1 t/m 4 ophalen werkjes voor 10.00 uur.

Sinterklaasprogramma
Dinsdagmorgen 5 december komt Sinterklaas met z’n Pieten
naar o.b.s. ’t Startblok.
Wij verwachten dat de aankomst van Sint en zijn Pieten
om 8.15 uur op de parkeerplaats van het gymlokaal is.
Vanaf daar gaan we naar het plein.
U bent van harte welkom.
Programma:
8.10 uur kinderen van groep 1 t/m 4 in hun eigen klas
De kinderen van groep 5 t/m 8 blijven op het plein.
8.15 uur kinderen verzamelen zich op parkeerterrein gymlokaal en op het plein
8.15 uur Ontvangst Sint en Pieten door Wim Lem
Na ontvangst gaan kinderen weer naar hun eigen lokaal.
10.00 uur groep 1 gaat naar huis
11.00 uur groep 2 gaat naar huis
12.30 uur groep 3/4 gaat naar huis.
De kinderen van groep 1,2 en 3/4 nemen deze ochtend GEEN fruit en
drinken mee! Alleen een grote plastic tas met naam erop voor het cadeau
en de Sintwerkjes.
Groep 5 t/m 8 heeft ’s middags een activiteitencircuit.
De kinderen van groep 5 t/m 8 hoeven geen pauzehap mee te nemen, wel een lunchhap.

Staking 12 december??
Mogelijk volgt er een landelijke staking in het onderwijs op 12 december. Op dit moment is daar
nog geen duidelijkheid over. Ook heeft het team van “t Startblok daar nog geen standpunt over in
genomen.

Vervanging bij ziekte
Het krijgen van vervangers is een probleem. Er zijn weinig en veelal geen mensen beschikbaar. In
de media kunt u lezen dat al verschillende klassen naar huis worden gestuurd, gelukkig is dit ons
nog bespaard gebleven. Het kan dus gebeuren dat er de komende tijd geen invaller beschikbaar
is bij ziekte, de griepperiode komt er mogelijk weer aan. Wanneer we dit een dag van te voren
weten, communiceren wij dit met u. In dat geval kan het gebeuren dat wij de klas vrij moeten
geven. Horen wij het op de dag zelf? Dan proberen we, als het mogelijk is, de klas te splitsen over
de andere klassen. Let op: dit is organisatorisch niet altijd mogelijk. We hopen op uw begrip.

Vooraankondiging kerstactiviteiten
Dinsdag 19 december een kerstcircuit groep 1 t/m 8. Hulpouders gezocht, u kunt zich
opgeven bij de leerkrachten.
Op donderdag 21 december van 17.30 uur tot 18.45 uur, een feestelijk kerstbuffet in de
klas.
Tegelijkertijd is er buiten een “kerstactiviteit” voor ouders in het overdekte fietsenhok.
Groep 1 t/m 4 vrijdag 22 december vrij. Tussen 8.30 en 10.00 uur (?) kunnen “werkjes”
opgehaald worden.
Volgende keer uitgebreide informatie

Opbrengst Kinderpostzegels

Verder in deze Info:
-

- Ballenactie
Schoolbibliotheek
ouderbijdrage

Bruna actie
Tijdens de kinderboekenweek konden aankoopbonnen van de Bruna ingeleverd worden bij
school. Deze aktie heeft € 16,-- opgeleverd te besteden aan kinderboeken bij Bruna.
Hartelijk dank hiervoor!!!!

Ballenactie:
“Fruit een lekkere buit”, heeft dit schooljaar een actie waarbij we ballen
kunnen winnen!
De bedoeling is om zoveel mogelijk kiwi-stickers te verzamelen.
150 stickers zijn goed voor 10 ballen. En als er 300 stickers worden
verzameld, krijgen we er 20!
Op school komt een grote poster te hangen waar de stickers op geplakt kunnen worden. Dus eet
allemaal een lekkere kiwi en neem de stickers mee naar school!

Schoolbibliotheek
Het uitlenen van bibliotheekboeken is weer gestart. Het is belangrijk dat de boeken ook weer op
tijd ingeleverd worden. Let op!! Dit is op vrijdags en de data voor onderbouw en bovenbouw zijn
verschillend.
Bovenbouw
Onderbouw
24 november
1 december
8 december
15 december

Herinnering vrijwillige ouderbijdrage.
Eens per schooljaar wordt er van de ouders een vrijwillige financiële bijdrage gevraagd. Het geld
wordt gebruikt voor activiteiten die niet onder de normale schoolkosten vallen. Te denken valt aan
bijvoorbeeld: Sinterklaas, Kerst, Pasen, projecten, uitstapjes, sportactiviteiten, laatste schooldag
e.d. De financiën worden beheerd door de penningmeester van de oudervereniging en de
bestedingen van het geld worden in overleg met het team en MR bepaald.
Per leerling vragen wij u een bedrag van € 15,Om de betaling van de ouderbijdrage voor u en ons eenvoudig te laten verlopen willen wij u
vragen om ons een eenmalige machtiging te geven. Het bedrag wordt eind november van het
door u genoemde rekeningnummer geïncasseerd. Wij verzoeken u het formulier volledig in te
vullen en zo spoedig mogelijk af te geven aan een van de leerkrachten.
Het is natuurlijk ook mogelijk om de ouderbijdrage over te maken op rekeningnummer NL92
RABO 0349 9477 24
t.n.v. Oudervereniging OBS ’t Startblok onder vermelding van ouderbijdrage en naam kind(eren).
Alvast hartelijk dank,
Team, Oudervereniging en MR van OBS ’t Startblok

