September 2015
De ouderbijdrage is dit jaar vastgesteld op
47 euro per kind. De ouderraad heeft
hiermee ingestemd tijdens de vergadering op
15 september. De ouders van de kinderen die
na kerst instromen betalen 35 euro. De
ouders van de kinderen die na het
schoolreisje instromen, betalen slechts 10
euro. Het innen van de ouderbijdrage vindt
plaats op de onderstaande data en tijdstippen
in de grote aula van onze school en in de
kleuteraula.

- Maandag 5 oktober
- Woensdag 7 oktober

13.15 uur – 14.00 uur
08.30 uur – 09.15 uur

U kunt het bedrag ook vóór 7 oktober overmaken op rekeningnummer
NL44RABO03156.12.819 t.n.v. Ouderraad St. Petrusschool.
Wilt u de naam van uw kind en de groep waarin het zit duidelijk bij de overschrijving
vermelden.
Elk jaar zijn er enkele ouders die vergeten de bijdrage tijdig te betalen. Dit betekent extra werk
voor onze penningmeester, omdat ze de ouders moet bellen of een herinneringsbriefje moet
sturen. Probeer dit te voorkomen !

Op maandag 28 september hebben de kinderen vrij en de leerkrachten een studiedag. Er zijn
dit schooljaar vier studiedagen/vrije dagen gepland op 28/9, 19/11, 26/2 en 29/3 zoals u eerder
heeft kunnen lezen in de nieuwsbrief van mei en in de schoolgids.
Juffrouw Ellen is onlangs de gelukkige moeder geworden van een dochtertje dat luistert naar
de naam Jill. Ze kwam afgelopen week even
langs in de klas om haar baby te laten zien.
De kinderen kregen een traktatie van de juf en
ze boden haar een mooi cadeau aan. Juffrouw
Isabel en juffrouw Rianne zijn ook zwanger
en verwachten in oktober en maart een baby.
Met meester Froek gaat het gelukkig ook
goed. Hij komt binnenkort weer enkele
uurtjes op school om ondersteunende
werkzaamheden te verrichten en zal
geleidelijk weer terugkeren in het
arbeidsproces.
Willen de ouders van de kinderen van de groepen 3A en 3B er nog even aan denken om de
zwembijdrage over te maken op het rekeningnummer van de penningmeester van de OR. Er
hebben enkele ouders nog niet betaald.
In onze schooladministratie staan de emailadressen en telefoonnummers van alle ouders
genoteerd. Eventuele wijzigingen willen wij graag tijdig vernemen zodat wij onze administratie
up-to-date kunnen houden.
Er is vorig jaar veel tijd gestoken in het opzetten van een
professioneel systeem om de sociaal-emotionele
ontwikkeling van de kinderen te kunnen volgen.
Daarnaast is er veelvuldig teamoverleg geweest over de
klassenregels, gangregels, pleinregels en het
voorkomen van pesten op school. Elke maand wordt een
regel onder de bijzondere aandacht van alle kinderen
gebracht en deze afspraken zijn duidelijk zichtbaar in de
klassen, in de gangen en op de prikborden.
Agenda:
-

18-09
24-09
24-09
28-09
29-09
29-09
05-10
07-10
07-10
13-10
15-10
19-10

Bezoek Moorderrnaarsbraak gr. 6A
MR - vergadering
Excursie naar Heitje van Katham gr. 6B
Studiedag leerkrachten / kinderen vrij
Volendamochtend gr. 8A
Theatervoorstelling gr. 1 / 2
Inning OR-bijdrage
Bibliotheekbezoek gr. 6AB
Inning OR-bijdrage
Theatervoorstelling gr. 3AB + gr. 4
Theatervoorstelling gr. 5AB + gr. 6AB
Herfstvakantie

CM.Schilder

