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Vri jwil l ige  ouderbijdrage  
Beste	  ouders,	  	  

U	  heeft	  in	  de	  periode	  tussen	  Sinterklaas	  en	  Kerst	  een	  brief	  van	  de	  OAC	  in	  de	  bus	  gehad	  over	  de	  
ouderbijdrage	  voor	  het	  schooljaar	  2018-‐2019.	  Velen	  van	  u	  hebben	  inmiddels	  betaald,	  waarvoor	  dank!	  	  We	  
kunnen	  ons	  evenwel	  voorstellen	  dat	  de	  brief	  in	  deze	  drukke	  tijden	  wellicht	  aan	  uw	  aandacht	  is	  ontsnapt.	  
Daarom	  willen	  we	  u	  langs	  deze	  weg	  alsnog	  vragen	  om	  indien	  van	  toepassing	  de	  ouderbijdrage	  over	  te	  
maken,	  zodat	  we	  door	  kunnen	  gaan	  met	  het	  organiseren	  van	  leuke	  activiteiten	  zoals	  Carnaval,	  Pasen,	  
Koningsspelen,	  schoolreisjes	  en	  het	  eindejaarsfeest.	  Dank	  u	  wel	  alvast!"	  

PS.	  Mocht	  betaling	  op	  problemen	  stuiten,	  dan	  kunt	  u	  contact	  opnemen	  met	  Gert	  de	  Wit	  (directeur).	  Dan	  
wordt	  gezocht	  naar	  een	  passende	  oplossing.	  

Portfol io,   rapporten  en  gesprekken  
Afgelopen	  dinsdag	  hebben	  de	  kinderen	  van	  groep	  1/2	  (met	  uitzondering	  van	  groep	  1E)	  hun	  portfolio	  
‘gepresenteerd’.	  	  Het	  afgelopen	  halfjaar	  hebben	  de	  kinderen	  werkjes	  verzameld	  van	  de	  thema’s	  die	  aan	  bod	  
zijn	  geweest.	  Prachtige	  herfsttekeningen,	  een	  foto	  van	  kinderen	  als	  heuse	  postbode	  en	  knutsels	  van	  Sint	  
hebben	  we	  voorbij	  gekomen.	  Kan	  u	  ook	  niet	  wachten	  tot	  het	  volgende	  presentatiemoment	  om	  te	  zien	  wat	  
de	  kinderen	  dan	  verzameld	  hebben?	  	  Informatie	  hierover	  ontvangt	  u	  t.z.t.	  

Afgelopen	  woensdag	  zijn	  de	  rapporten	  	  van	  groep	  3	  t/m	  8	  mee	  naar	  huis	  gegaan.	  Altijd	  een	  spannend	  
moment	  voor	  de	  kinderen	  en	  wellicht	  ook	  voor	  u,	  als	  ouder.	  Natuurlijk	  willen	  de	  kinderen	  de	  rapporten	  ook	  
laten	  zien	  aan	  de	  opa’s,	  oma’s,	  tantes,	  ooms	  etc.	  We	  zien	  de	  rapporten	  vanzelf	  weer	  (ondertekend)	  terug.	  

Komende	  week	  vinden	  de	  gesprekken	  over	  de	  ontwikkeling	  van	  uw	  kind(eren)	  plaats.	  Via	  digiDUIF	  heeft	  u	  
een	  uitnodiging	  ontvangen	  om	  u	  in	  te	  tekenen.	  Als	  dat	  nog	  niet	  is	  gelukt,	  neem	  dan	  even	  contact	  op	  met	  de	  
leerkracht.	  We	  wensen	  u	  goede	  gesprekken	  toe!	  
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De  Koningsspelen  
Beste	  ouder(s)/verzorger(s),	  	  

Ook	  dit	  jaar	  doen	  we	  als	  school	  weer	  mee	  met	  de	  Koningsspelen.	  Die	  vinden	  dit	  jaar	  
plaats	  op	  vrijdag	  12	  april.	  Wellicht	  komt	  deze	  datum	  wat	  vreemd	  over,	  maar	  we	  
volgen	  hierin	  de	  landelijke	  organisatie	  van	  de	  Koningsspelen.	  

Dit	  jaar	  organiseren	  we	  de	  Koningsspelen	  voor	  de	  groepen	  1-‐2	  weer	  in	  en	  rondom	  
onze	  school.	  De	  kinderen	  doorlopen	  een	  sport-‐	  en	  spelprogramma,	  krijgen	  een	  
koningsontbijt	  en	  leren	  natuurlijk	  het	  dansje.	  

Voor	  de	  groepen	  3	  t/m	  8	  organiseren	  we	  de	  Koningsspelen	  weer	  samen	  met	  OBS	  
Atlantis	  op	  de	  voetbalvelden	  van	  Hooglanderveen.	  Zij	  zullen	  een	  parcours	  doen	  van	  
diverse	  spellen	  of	  clinics.	  Tussendoor	  zullen	  zij	  een	  versnapering	  vanuit	  de	  organisatie	  krijgen.	  

Op	  dit	  moment	  zijn	  we	  het	  programma	  en	  de	  tijdsindeling	  aan	  het	  voorbereiden.	  Wel	  kunnen	  we	  u	  al	  laten	  weten	  dat	  
we,	  in	  overleg	  met	  de	  directie,	  de	  eindtijd	  voor	  alle	  groepen	  hebben	  vervroegd.	  De	  kinderen	  van	  de	  groepen	  3	  t/m	  8	  
kunnen	  tussen	  12.30	  en	  13.00	  uur	  opgehaald	  worden	  vanaf	  de	  sportvelden	  van	  v.v.	  Hooglanderveen.	  De	  kleuters	  
hebben	  als	  eindtijd	  12.00	  uur.	  De	  kinderen	  lunchen	  deze	  dag	  dus	  niet	  op	  school.	  

Om	  dit	  alles	  in	  goede	  banen	  te	  leiden	  zijn	  we	  op	  zoek	  naar	  enthousiaste	  ouders	  die	  een	  groepje	  of	  spelletje	  willen	  
begeleiden	  of	  iets	  in	  de	  catering	  kunnen	  betekenen!	  	  

Bent	  u	  in	  de	  gelegenheid	  om	  op	  12	  april	  te	  helpen	  van	  	  8.30	  tot	  13.00	  uur	  en	  daarmee	  deze	  dag	  tot	  een	  succes	  te	  
maken?	  We	  ontvangen	  uw	  aanmelding	  als	  hulpouder	  graag	  vóór	  vrijdag	  22	  februari	  a.s.	  via	  deze	  link:	  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kTH-‐
VU1VwEqCF1_pEpLgTB_YxSF9M1FDt4MSjsfiY5pUODdQSU8zTTczTkNTTEVOVkFHTkcxQU9IVS4u	  

We	  hebben	  veel	  ouders	  nodig	  om	  deze	  dag	  goed	  te	  laten	  verlopen,	  dus	  we	  hopen	  op	  een	  massale	  reactie!	  

De	  koningsspelencommissie 

Het  grote  voetbalblad  
Herinnering:	  op	  8	  februari	  hebben	  jullie	  kunnen	  lezen	  over	  de	  stellingen	  van	  	  
HET	  GROTE	  VOETBALBLAD!	  Dit	  is	  de	  link	  naar	  de	  eerste	  stellingen.	  De	  stellingen	  kan	  je	  	  
tot	  15	  maart	  	  invullen!	  
	  
	  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKmtgnS_qQ2vAGwBNRqqul4GBoihjJa4IgW0rDIgVGQog6Uw/viewform	  	  	  

Groetjes,	  Kian	  groep	  8A	  	  
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Open  dag     

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  


