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Lieke Marije 
Op donderdag 16 september 
jl. zijn juf Elske en Rik de 
trotse ouders geworden van 
Lieke Marije. Wat een prachtig 
bericht! We feliciteren juf, Rik 
en Anne van harte met hun 
dochter en zusje. We hopen 
Lieke Marije snel eens op 
school te mogen begroeten. 
 
Informatieavond 
Op maandag 4 oktober a.s. is 
er een informatieavond. U 
krijgt tijdens deze avond 
informatie over het reilen en 
zeilen in de groep van uw 
kind(eren). Het is dit keer een inloopavond. U bent tussen 19.00 uur en 20.00 uur van harte welkom 
om in de klas(sen) te komen kijken. U krijgt hier meer informatie over wat er allemaal gebeurt in 
de groep en andere zaken die voor u van belang zijn. Uiteraard is het ook mogelijk om de leerkracht 
vragen te stellen. U kunt vrijuit van het ene lokaal naar het andere lopen.  
 
Vrijwillige ouderbijdrage 
Het basisonderwijs wordt vrijwel geheel bekostigd vanuit de overheid. Voor een aantal zaken 
krijgen wij echter geen geld en moeten dit zelf zien te financieren. Het gaat dan om bijvoorbeeld 
schoolreizen, schoolkamp en de kosten voor sinterklaas, kerstvieringen, paasvieringen, afscheid 
groep 8 enz. Tot nu toe was het zo dat veel van deze activiteiten werden bekostigd uit de 
opbrengsten van het oudpapier en de donateurs (Vrienden van de Paadwizer). Daarnaast werden 
de schoolreizen en het kamp ‘los’ betaald. Omdat het oudpapier weggevallen is, hebben we moeten 
kijken naar een andere vorm. In overleg met de OR en de MR hebben we besloten dat we vanaf 
dit schooljaar een jaarlijkse, vrijwillige ouderbijdrage gaan vragen. Deze is vastgesteld op € 50,00 
per schooljaar per kind. Hier worden dan alle ‘extra’ activiteiten van betaald. U hoeft geen andere 
kosten meer ‘los’ te betalen. Behalve in het jaar dat uw kinderen op schoolkamp gaan (groep 7/8, 
één keer in de twee jaar). Dan vragen wij een eenmalige extra bijdrage van € 25,00.  
 
De ouderbijdrage wordt jaarlijks door de OR en MR opnieuw vastgesteld. We kijken dus per jaar 
hoe we uitkomen en of het gevraagde bedrag nog wel reëel is. De OR/MR houdt ook bij wat de 
totale inkomsten en uitgaven zijn van de ouderbijdrage en legt hierover eens per jaar 
verantwoording af naar alle ouders.  
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De ouderbijdrage is vrijwillig, maar zonder deze bijdrage wordt het moeilijker om genoemde 
activiteiten te organiseren. Is het voor u lastig om het bedrag ineens te betalen, dan is het ook 
mogelijk om het in termijnen te gaan doen. Ouders die financieel moeilijk zitten en de bijdrage niet 
kunnen betalen, mogen contact met school of een OR/MR-lid opnemen en dan gaan we kijken 
naar mogelijke oplossingen.  
 
We zullen nooit kinderen uitsluiten van activiteiten als de ouderbijdrage niet betaald is. Het is en 
blijft vrijwillig.  
 
Op de informatieavond van 4 oktober a.s. is de oudergeleding van de MR aanwezig om vragen 
over de vrijwillige ouderbijdrage te beantwoorden.  
 
Promotiefilmpje 
Eind vorig schooljaar zijn er opnames gemaakt voor een promotiefilmpje van onze school. Dit 
filmpje is bedoeld om een eerste indruk van onze school te kunnen geven aan potentiële nieuwe 
ouders. Het filmpje is zo goed als klaar en we willen deze op de informatieavond van 4 oktober a.s. 
‘in première’ laten gaan. U kunt deze avond dus bekijken wat het uiteindelijke resultaat is geworden.  

 
Dierendag 
Maandag 4 oktober is het dierendag en de 
kinderen mogen deze ochtend hun 
(aangelijnde) huisdier mee naar school 
nemen. Vanaf 8.30 uur  is het mogelijk om 
op het schoolplein elkaars dier te bekijken en 
te bewonderen. Zo rond 9.00 uur kunnen de 
dieren dan weer mee naar huis genomen 
worden. De kinderen krijgen een formulier 
mee waar ze op in kunnen vullen of ze een 
dier meenemen. Dit kan ingeleverd worden 
op school. Op deze wijze weten we een 
beetje waar we op kunnen rekenen. 
Uiteraard mogen er ook knuffels 
meegenomen worden en deze mogen 
gezellig de hele dag blijven. Denkt u aan het 
welzijn van de dieren zelf?  

 
Kinderboekenweek 
Op woensdag 6 oktober start de Kinderboekenweek op school. Het thema van dit jaar is: Worden 
wat je wil. Het gaat vooral over beroepen en dromen over later. Op vrijdag 15 oktober eindigt het 
voor ons en sluiten we de Kinderboekenweek af. Tijdens de Kinderboekenweek zijn er 
verschillende activiteiten waarbij het leesplezier en het thema van dit jaar centraal staan.  
 
Luizen 
Er zijn luizen geconstateerd op school. Wilt u uw eigen kinderen zo nu en dan ook eens goed 
controleren? 
 
Inzamelacties 
De komende periode lopen er twee inzamelacties. Allereerst is er de speelgoedactie. We zamelen 
speelgoed in en dit wordt vervolgens uitgedeeld aan kinderen van ouders die het niet zo breed 
hebben. We zamelen ook tweedehands kleding in. Deze actie loopt wat langer door (maart), maar 
u kunt vanaf nu al kleding bewaren. Vanuit de OR krijgt u binnenkort meer informatie over het 
hoe en wat. 
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Coronamaatregelen 
Met de landelijke versoepelingen ten aanzien van corona, verandert er ook weer het één en ander 
voor het onderwijs. Zo hoeft, bij een positieve test van één van de kinderen, niet meer de hele 
groep thuis te blijven. Daarnaast is de ‘verplichte’ anderhalve meter afstand tussen volwassenen 
ook afgeschaft. Dat betekent dat er geen beperking meer is ten aanzien van het aantal ouders in 
school. Al meer dan een jaar is de afstandsregel één van de oorzaken geweest dat ouders niet meer 
of slechts beperkt in school mochten komen. En met name voor de ouders van groep 1/2 was dat 
een groot gemis, omdat de kinderen niet meer de klas ingebracht mochten worden. Ook de 
leerkrachten van groep 1/2 misten het ‘directe’ contact met ouders. Toch leverde het ook wel weer 
positieve punten op, want we konden eerder met de les beginnen en de dag startte wat ‘rustiger’. 
Omdat de afgelopen periode van ‘niet in school mogen komen’ zowel positieve als minder positieve 
ervaringen opgeleverd hebben, gaan we de komende tijd een tussenoplossing uitproberen. Vanaf 
komende week mogen de kinderen van groep 1/2 op maandag en donderdag weer in het lokaal 
worden gebracht. Op de andere dagen willen we graag de huidige afspraken (bij het hek)  
voortzetten. Na een tijd evalueren we deze nieuwe afspraak weer en gaan dan bekijken of we hier 
op deze wijze mee doorgaan.  
 
Tot zover de berichten,  
 
Jan Jacob Koornstra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Agenda 
 
September 
22 Expeditie Kees Koolmees  
 
Oktober 
4 Dierendag 
4 Informatieavond (19.00-20.00) 
6 Start Kinderboekenweek 
9 Juf Lotte jarig 
15 Eind Kinderboekenweek 
18-22 Herfstvakantie 
 


