Nieuwsbrief
Rehobothschool Loosdrecht, 28 september 2017

Kerngroep Ouderbetrokkenheid
Het team van de Rehobothschool vindt het
belangrijk om te werken aan een gelijkwaardige
samenwerking tussen ouders en school, waarin
ieder zijn verantwoordelijkheid heeft. De kerngroep
Ouderbetrokkenheid werkt samen met het team aan
een effectieve Ouderbetrokkenheid. Een belangrijk
aandachtspunt vanuit de Ouderbetrokkenheid is
communicatie. Met de kerngroep Ouderbetrokkenheid
is dan ook afgesproken dat we dit schooljaar een
informatieavond organiseren.

Informatieavond op donderdag 12 oktober 2017
Op donderdag 12 oktober vindt deze avond plaats. U
bent welkom in de klas van uw kind. De leerkracht vertelt
over de leerstof en de organisatie in de klas.
De ouders van de kinderen uit de groepen 5 tot en
met 8 worden om 19.30 uur uitgenodigd in de groep
van hun kind.
De ouders van de kinderen uit de groepen 1 tot en
met 4 worden om 20.15 uur uitgenodigd in de groep
van hun kind.
Kinderboekenweek
Op woensdag 4 oktober start de Kinderboekenweek
met als thema: ‘Griezelen’!
Wij gaan deze heel griezelig openen om 8.45 uur op het
plein bij de hoofdingang, waar u van harte welkom bent
om te komen kijken en luisteren.
In de groepen zal er deze anderhalve week extra aandacht besteed worden aan leesactiviteiten met als thema ‘Griezelen’. Graag laten wij u daarvan vrijdag de 13e
oktober het resultaat zien! U bent welkom om van 11.15
tot 12.00 uur in de groepen te komen kijken.
Website en Facebook
Van bijzondere gelegenheden maken leerkrachten vaak
foto’s. Soms worden ze gebruikt voor de website, de
nieuwsbrief en Facebook.
Als u er bezwaar tegen hebt dat er opnames van uw
kind worden gemaakt, dan kunt u dat doorgeven aan de
groepsleerkracht of aan ondergetekende.

Agenda
4 oktober
Opening
Kinderboekenweek

5 oktober
Staking
de school is dicht

13 oktober
Afsluiting
Kinderboekenweek

16 oktober
Start
schoenendozenactie Edukans

20 oktober
Studiedag
alle kinderen zijn
vrij

23 t/m 27 oktober
Herfstvakantie

Sparen bij de Jumbo
Vanaf woensdag 4 oktober gaat de Sparen voor je
School actie van start bij Jumbo in Loosdrecht.
Bij elke besteding van € 10,- ontvangt u een schoolpunt.
Deze schoolpunten kunt u toekennen aan een school
van uw keuze. Wij willen u natuurlijk vragen ze aan
onze school te geven. Van de punten die we ophalen
kunnen wij namelijk extra leer- en spelmaterialen
voor de kinderen aanschaffen. Net als vorig jaar
kunnen de schoolpunten geactiveerd worden op
www.jumbosparenvoorjeschool.nl. Daarnaast kunnen
de punten vanaf dit jaar ook gescand worden met
de Jumbo Sparen voor je School app. Deze app is
beschikbaar voor zowel IOS- als Android telefoons en is
te downloaden in de App Store en Google Play Store.
Met de Jumbo Sparen voor je School app kunnen
de schoolpunten heel makkelijk en snel gescand en
geactiveerd worden. Maar u kunt uw gespaarde punten
ook inleveren bij ons op school. De kinderen kunnen het
dan aan de juf geven.
We willen u bij voorbaat danken voor het meesparen
voor onze school!
Ouderbijdrage
Ook dit schooljaar streeft de Rehobothschool er weer
naar om goed kwalitatief onderwijs aan te bieden.
De school ontvangt daarvoor geld van de overheid.
Hiernaast biedt school alle kinderen veel extra
activiteiten aan. Zoals bijvoorbeeld rondom Sint, Kerst,
Pasen, de sportdag, koningsspelen en het zomerfeest.
Hierdoor willen we er mede voor zorgen dat kinderen
met veel plezier naar onze school gaan.
Helaas zijn de onderwijsbijdragen van de overheid niet
toereikend genoeg om al deze projecten en activiteiten
te organiseren. Daarom is uw bijdrage als ouder hard
nodig.
De activiteiten commissie (AC) is onder meer
verantwoordelijk voor de inning van de ouderbijdrage.
Wij vragen u om het bedrag van € 45,- vóór 31 oktober
over te maken op rekening
NL 40INGB0003118141 van de ING Bank ter attentie
van de activiteitencommissie Rehobothschool. Wilt u
alstublieft de naam van uw kind(eren) erbij vermelden?
Als u een machtingsformulier heeft ingevuld wordt de
ouderbijdrage op 31 oktober automatisch geïncasseerd.
Wij bedanken u alvast voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Namens de activiteiten commissie,
Angèle Bokhorst

Uitgelicht

De leerlingenraad is voor
het eerst bij elkaar
gekomen.

