‘t Kuierjournaal
16e jaargang no. 7 19-11-2021

Contactavonden
De komende week zijn de contactavonden voor de groepen 3 t/m 8. Volgende week voor de
groepen 1 en 2. Vandaag kunt u via Klasbord zien op welke dag en tijdstip u op school wordt
verwacht. We gaan ervan uit dat u van deze uitnodiging gebruik maakt.

Zuinig zijn op materiaal
Wij zorgen ervoor dat alle kinderen kunnen werken met prima schoolmateriaal en we gaan
ervan uit dat kinderen hiermee goed omgaan. Blijkt echter dat kinderen schoolmateriaal
moedwillig stuk maken, dan zorgen wij voor nieuw materiaal, maar zijn de kosten voor de
ouders. Eigen materiaal is niet toegestaan.

Ouderbijdrage
De automatische incasso van de ouderbijdrage voor het schooljaar 2021-2022 heeft
inmiddels plaatsgevonden. De ouderbijdrage bedraagt € 40,-- per kind, voor instromers (na 1
januari) geldt een bijdrage van € 25,--.
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 2021-2022
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). Dan kunnen we hiermee weer leuke dingen organiseren voor jullie kinderen.
Alvast bedankt!
Groeten,
Wendy Beltman,
penningmeester oudervereniging

Schoolfotograaf
Vandaag krijgt u via de kinderen ook informatie over de wijze waarop u foto’s kunt bestellen
bij Foto Koch. U ontvangt een unieke code en wachtwoord waarmee u zelf naar wens kunt
bestellen. Bestelt u binnen tien dagen een pakket of losse fotovellen dan ontvangt u van
Foto Koch gratis de groepsfoto.

Jubileum juf Ivanka
Vandaag is juf Ivanka maar liefst 25 jaar verbonden aan onze school. Vanmorgen is Ivanka
samen met de kinderen van haar groep (groep 7) naar Morskieft in Fleringen om daar onder
andere te genieten van een escaperoom. Vanmiddag is er voor de kinderen van groep 8 een
bootcamp training. Aan het einde van de middag zal het team haar ook in het zonnetje
zetten en sluiten we de dag af met een gezellig etentje.
Ivanka, ook langs deze weg proficiat en we hopen dat je nog heel veel jaren leerkracht blijft
op onze school.

Vacature oudergeleding GMR
Aan het einde van dit schooljaar ontstaat er een vacature binnen de oudergeleding van de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Katholiek Onderwijs
Twenterand (SKOT).
De GMR adviseert of verleent instemming aan beleidsstukken en financiële documenten.
Er zijn drie vertegenwoordigers in de GMR namens de ouders en drie vertegenwoordigers
namens het personeel.
Vind je het leuk om mee te denken en te praten op dit beleidsniveau en zit je kind volgend
schooljaar ook nog op één van de SKOT-scholen stel je dan kandidaat. Dit kan via een
berichtje aan ons emailadres voor 31 januari 2022. Voor meer info verwijzen we je naar de
website https://www.skot.nl/SKOT/GMRtact Maar je kunt natuurlijk ook altijd contact met
ons opnemen via gmr@skot.nl.
Namens de GMR,
Bertold Broekmate
Voorzitter GMR SKOT

Beste kinderen van de Klim-Op

Mijn verjaardag zit er weer aan te komen
Natuurlijk vier ik dat op de Klim-Op
Eerst kom ik donderdag 25 november op school om de schoenen te vullen.
Vergeet op deze dag dus niet je schoen mee te nemen naar school!
We vieren het op vrijdag 3 december
Alle kinderen zijn die dag vanaf 12.00 uur vrij!
Die dag moeten de kinderen wel hun eigen eten en drinken meenemen.
Voor snoepgoed zorg ik.
Iedereen mag op deze dag natuurlijk verkleed komen…

Met vriendelijke groeten,
Sint Nicolaas

Het volgende Kuierjournaal verschijnt op vrijdag 3 december

