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De Beste wensen

De drie koningen zijn geweest, maar voor wie we nog niet gezien hebben; de
beste wensen. De tweede helft van het schooljaar belooft weer veel mooie
dingen te brengen. Een aantal van deze dingen staat al in ‘voor op de kalender.’
Het is handig deze ook in de gaten te houden. We kijken zo goed mogelijk
vooruit, maar we kunnen niet alles voorzien.

Schoolreis en kamp

Twee zaken die er aan komen zijn het schoolkamp en de schoolreis. De brief met
de verzoeken om de bijdragen zit onderaan de Woldflits.

Nooit uitgeleerd

Het afgelopen half jaar hebben we met veel plezier gewerkt in onze nieuwe
groepen. Toch hebben we een hoop moeten leren. Ja, juffen en meesters leren
ook nog. Op 14 januari is er een studiedag. De leerlingen zijn dan vrij. Dan
gaan we alles op een rij zetten om nog beter voor uw kind(eren) te kunnen
zorgen.
Voor op de kalender:
14-1-19
24/25-1-19
18/22-2-19
18-3-19

Studiedag leerlingen vrij!
Daniel afwezig hutjeopdeheisessie
Voorjaarsvakantie
Schoolfotograaf v.a. 8.30 uur.

Klassenspecifieke zaken gaan via de klassenmail.
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Betreft: Schoolreis- en schoolkampbijdrage.

Beste Ouders/verzorgers,
De leukste tijd van het schooljaar komt er weer aan. De zon gaat schijnen (vast) en er staan allerlei leuke
activiteiten op stapel. Daarbij horen ook de schoolreis en het schoolkamp. Het schoolkamp is gepland op 12,13
en 14 juni, het schoolreisje is gepland op 25 juni.
Het bedrag voor de schoolreis is €25,- en voor het schoolkamp €90,- per leerling. De bijdragen voor de
schoolreis en of het schoolkamp moeten voor 1 juni overgemaakt worden op rekening NL49 RABO 0149007760
ten name van OR Woldschool onder vermelding van naam leerling(en) en de groep.
Wij danken u alvast voor uw bijdrage.
Omdat de bedragen (zeker met meerdere kinderen) best op kunnen lopen is er bij de gemeente een mogelijkheid
om u tegemoet te komen. Deze vindt u onder het kopje protocollen op onze website.
Komt u niet in aanmerking voor een tegemoetkoming zijn er nog twee opties. Dit omdat we graag zien dat ieder
kind meegaat op schoolreis of kamp.
Optie 1: Er is de mogelijkheid tot sparen. Wanneer uw kind elke week een bedrag meeneemt. (bijvoorbeeld €2,per week voor het schoolreisje, €7,- per week voor het kamp) dan is het bedrag voor vertrek bij elkaar. Uw kind
kan het geld inleveren bij de juf. Zij noteert dan het bedrag en bergt het geld veilig op. Twee weken voor de
schoolreis of het kamp hoort u wat er in de pot zit en wat er eventueel nog bij moet.
Optie 2: Wanneer één van de bovenstaande mogelijkheden echt niet lukt kunt u in gesprek met meester Daniel.
Dan zoeken we samen naar een oplossing.

We vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

De Ouderraad
De Woldschool

