Nieuwsbrief november 2017.
Jumbo sparen
Op dinsdag 21 november loopt de spaaractie bij de Jumbo af. Momenteel hebben
we al 3152 punten gespaard. We hopen dat er in het laatste weekend nog veel
punten bijkomen. Vraag dus aan familie en vrienden om de punten voor onze
school te sparen. Op 14 december om 16.00 uur krijgen we bij de Jumbo in de
Brusselse Poort de cheque uitgereikt met daarop het bedrag waarvoor wij nieuwe
pleinmaterialen kunnen aanschaffen.
Sinterklaas
Voor Sinterklaas is de drukke tijd weer aangebroken. Zaterdag komt hij weer in
Nederland aan en natuurlijk brengt hij onze school ook weer een bezoek. Voor de
kinderen in groep 1 t/m 4 neemt hij een cadeautje mee. De kinderen in groep 5
t/m 8 wordt gevraagd Sinterklaas te helpen. In deze groepen zullen de kinderen
lootjes trekken en een surprise maken. Om ervoor te zorgen dat iedereen een
mooi cadeau kan kopen, is het geld voor de surprise opgenomen in de
activiteitenbijdrage. Dit betekent dat alle kinderen in groep 5 t/m 8 via school 5
euro krijgen om hun surprisecadeau te kopen. Dit bedrag wordt op dinsdag 21
november aan de kinderen meegegeven.
Activiteitenbijdrage
Mocht u de activiteitenbijdrage nog niet overgemaakt hebben, dan vragen wij u
dit zo spoedig mogelijk te doen. In de onderstaande tabel kunt u zien waaraan het
geld dit jaar besteed gaat worden.
Activiteit
Kinderboekenweek
Sinterklaas
Kerst
Carnaval
Paas
Schoolreis
Spaardeel afscheid groep 8
Spaardeel schoolreis
Totaal

Onderbouw
€ 2,50
€ 7,50
€ 4,00
€ 1,50
€ 2,00
€ 12,50
€ 5,00
€ 0,00
=======
€ 35,00

Midden/Bovenbouw
€ 0,00
€ 5,00
€ 4,00
€ 1,50
€ 2,00
€ 12,50
€ 0,00
€ 10,00
======
€ 35,00

Aangezien de kosten voor het huren van een bus enorm hoog zijn, hebben we
besloten om dit jaar niet met de bus op schoolreis te gaan. We sparen dit jaar 10
euro, zodat we volgend schooljaar wel een schoolreis verder weg kunnen
plannen. Het schoolreisvervoer gaan wij dit jaar regelen met personenauto’s.
Waar het schoolreisje naartoe gaat, is op dit moment nog niet bekend.
Vorig jaar hebben wij aan de ouders van groep 8 een forse financiële bijdrage
moeten vragen om het afscheid te bekostigen. Alle kinderen in de onderbouw
sparen nu jaarlijks een bedrag, waardoor voor deze ouders de financiële bijdrage
beperkt zal worden. De kinderen die nu in groep 8 zitten hebben nog geen geld
gespaard voor hun afscheid. Dit schooljaar zal aan deze ouders het volledige
bedrag voor het afscheid gevraagd worden.
U ziet dat wij de komende periode dus veel geld moeten uitgeven en het is dus
voor ons belangrijk dat u de activiteitenbijdrage zo spoedig mogelijk betaalt.
Schoolfruit
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat wij vanaf deze week schoolfruit
uitdelen aan de kinderen. Wij zijn echter vergeten te melden op welke dagen de
kinderen schoolfruit krijgen. Op dinsdag krijgen de kinderen het fruit tijdens de
grote pauze. Op woensdag en donderdag wordt het fruit in de kleine pauze
uitgedeeld. Tot aan de meivakantie zullen de kinderen fruit blijven ontvangen en
kunt u rekening houden met het meegeven van fruit en/of eten.
Team Emile Weslyschool.

