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Beste kinderen van basisschool
Klim-Op
Mijn verjaardag zit er weer aan te komen
en natuurlijk vier ik dat ook dit jaar weer
op jullie school.
Eerst kom ik donderdag 28 november op
school om de schoenen te vullen.
Vergeet op deze dag dus niet je schoen
mee te nemen naar school!
En natuurlijk kom ik op donderdag
5 december van half 9 tot 12.00 uur op
school.
Evenals het afgelopen schooljaar zullen de
kinderen mij in school feestelijk
ontvangen.
Tussen 11.45 en 12.00 uur kunnen alle
ouders, jongere broertjes en zusjes mij
een handje geven in de hal van school.
Iedereen mag op deze dag natuurlijk
verkleed komen…
’s Middags hebben alle kinderen vrij!
Met vriendelijke groet,
Sint

Maandag 25 november komt Foto Koch
weer naar onze school. Er worden foto’s
gemaakt van alle kinderen en alle
groepen. Daarnaast bestaat er ook de
mogelijkheid een familiefoto te laten
maken met broertjes/zusjes van thuis.
Gezinnen die hiervoor belangstelling
hebben, worden gevraagd tussen 8.30 en
8.45 uur zich in de speelzaal of in de hal
te melden bij de schoolfotograaf. Daarna
worden er familiefoto’s gemaakt zonder
broertjes/zusjes van thuis. Hebt u
hiervoor belangstelling dan dit graag van
te voren doorgeven aan de leerkracht
van uw oudste kind op onze school.
De kinderen van de groepen 1 en 2
mogen deze dag hun favoriete knuffel
meebrengen als ze op de foto gaan, dit
geeft minder stress en dus een grotere
kans op een leuke foto.
De complete afhandeling van de
schoolfotografie gaat via internet.
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Ouderbijdrage
De ouderbijdrage zal dit schooljaar omstreeks 25 november worden geïncasseerd. De
ouderbijdrage bedraagt € 40,-- per kind, voor instromers geldt de bijdrage van € 25,--.
Wilt u wanneer u een automatische incasso heeft afgegeven, zorgen voor voldoende saldo op
uw rekening?
Ouders/verzorgers die op dit moment nog geen doorlopende incassomachtiging aan de
oudervereniging hebben verstrekt, maar hier in de toekomst wel gebruik van wensen te
maken, kunnen dit kenbaar maken door het invullen van de machtiging in het groene boekje.
Wanneer u geen machtiging heeft afgegeven, verzoeken wij u de ouderbijdrage
2019-2020 voor uw kind(eren) over te maken op bankrekeningnummer
NL16RABO0145402282 t.n.v. Kath.ouderver. Klim-Op te Rijssen onder vermelding van
“ouderbijdrage” + de naam van uw kind(eren).
Met vriendelijke groet,
de oudervereniging Klim-Op

Het volgende Kuierjournaal verschijnt op vrijdag 29 november
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