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Schoonmaakavond

Ouderbijdrage

Op donderdag 17 januari hebben we
weer een schoonmaakavond. Via
klasbord ontvangt u na de kerstvakantie
een uitnodiging. Vele handen maken licht
werk! We starten om 19.00 uur en
verwachten voor 21.00 uur klaar te zijn.

Heeft u de ouderbijdrage al betaald?
Op 26 November is er een automatische
incasso geweest. Als u geen automatische
incasso hebt afgegeven zou u het geld
rond deze periode overgemaakt moeten
hebben.
Op het moment dat ik dit schrijf staat er
nog € 3720.— open, dat betekent dat voor
één op de drie kinderen nog betaald moet
worden. De ouderbijdrage bedraagt €40,-en voor instromers na 1 januari €25,--.
Ik zou het zeer op prijs stellen dat u
controleert of de bijdrage van uw rekening
is geïncasseerd op 26-11-2018 en dat
wanneer u nog niet hebt betaald, het geld
overmaakt op NL16RABO0145402282 ten
name van “Kath. Ouderver. Klim-Op” te
Rijssen onder vermelding van
ouderbijdrage + de naam van uw
kind(eren).
Binnenkort stuur ik persoonlijke
herinneringen aan diegenen die nog niet
hebben betaald. Ik doe dit liever niet
omdat dit geld kost, dit geld kunnen we
beter besteden aan leuke dingen
(daarnaast kost het mij tijd…. Dat besteed
ik liever ook aan leuke dingen).
De vrijwillige ouderbijdrage wordt
gebruikt om onder andere het
schoolreisje, sinterklaas en kerst te
betalen. U kunt zich voorstellen, dat
ondanks dat de bijdrage volgens de wet
vrijwillig is, deze noodzakelijk is om de
leuke activiteiten door te laten gaan.

Klim-Op theater
Op vrijddag 18 januari is er weer Klim-Op
theater. De groepen 3 en 5 verzorgen
deze morgen twee keer een ‘voorstelling’
en wel om 9.15 uur en 11.00 uur. Bij deze
nodigen wij de ouders van de leerlingen
uit groep 3 en 5 van harte uit om vanaf
11.00 uur aanwezig te zijn bij de tweede
voorstelling van het Klim-Op theater.

Aanmelding nieuwe leerlingen
Op woensdag 23 januari kunnen ouders
hun kind(eren) weer aanmelden voor het
nieuwe schooljaar. ’s Morgens is er open
huis van 9.00 uur tot 10.00 uur en
’s avonds is er een informatiebijeenkomst
van 20.00 uur tot 21.00 uur. Met name in
de ochtend kunnen ouders ook sfeer
proeven. Alle groepen zijn aan het werk
en de deuren staan open. Meer
informatie hierover in het volgende
Kuierjournaal.
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De overheid stelt dat ouderverenigingen de bijdrage niet verplicht kunnen stellen. Het is wel
mogelijk om voor ieder kind per activiteit een bijdrage te vragen… om vervolgens voor
kinderen van ouders die dit niet kunnen of willen betalen een vervangende activiteit te
organiseren. Wij als school en oudervereniging, willen dit het liefst voorkomen.
Groeten Rudi Schreurs
(penningmeester van de oudervereniging)

Kerstvakantie
De kerstvakantie begint op vrijdag 21 december om 12.00 uur. We hopen alle kinderen weer
gezond en wel op maandag 7 januari terug te zien. We wensen iedereen een fijne vakantie
toe!!

Het volgende Kuierjournaal verschijnt op vrijdag 18 januari
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