NIEUWSBRIEF juli 2020
✎ GROEPSVERDELING
We zijn nog druk bezig met de groepsverdeling voor het schooljaar 2020-2021. De puntjes staan bijna op de i,
dus we vragen nog even uw geduld ;-)

✎ OUDERBIJDRAGE BETAALD?
Velen van u hebben ondertussen het gevraagde bedrag overgemaakt op onze rekening, maar helaas is dit de
ouderbijdrage voor een aantal leerlingen niet betaald. Nu is het ook wel een rare tijd en begrijpen we dat dit
aan uw aandacht is ontsnapt.
Het is een enorme klus om degenen waarvoor nog geen bijdrage is betaald aan te schrijven. Zou u alstublieft
zelf na willen kijken of u de bijdrage al heeft betaald en zo niet, dit alsnog op korte termijn aan ons willen
overboeken?
Zoals u weet is het schoolreisje voor de groepen 3 t/m 7 komen te vervallen en wordt de eerder betaalde
bijdrage voor schoolreis doorgeschoven naar volgend schooljaar. Voor diegenen die nog niet betaald hebben
hoeft nu dus voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 7 alleen de ouderbijdrage ad. € 22,50 betaald te
worden.
Betaalverzoek ouderbijdrage 2019-2020

✎ KIND OP MAANDAG
We lezen in deze periode het prachtige, meeslepende verhaal van Ester. Zij wordt koningin in een land waar
haar volk bedreigd wordt. Juist zij is in een positie om iets te doen – maar hoe pak je dat aan? Na het verhaal
van Ester lezen we over Jona, die de opdracht krijgt om naar Nineve te gaan. Hij wil niet, wordt overboord van
een schip gegooid, gered door een walvis, en gaat uiteindelijk toch. De koning van Nineve trekt zich de
woorden van Jona aan. Hij wil dat er iets verandert, maar hoe pakt hij dat aan?

Uw kind, samen werken we aan onze toekomst!
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De vraag hoe je iets aanpakt, wordt in deze tijd vaker gesteld dan anders. Bij jong en oud wordt een beroep
gedaan op flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Ook richting het einde van het schooljaar zal dat de nodige
uitdagingen met zich mee brengen. We hopen dat leerkrachten én u als ouders het jaar op een goede manier
kunnen afsluiten!

✎ AGENDA
16 juli (nieuwe datum)
18 juli t/m 30 augustus
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