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De ouderbijdrage is dit jaar evenals vorig jaar vastgesteld op 47 euro per kind. De ouderraad
heeft hiermee ingestemd tijdens de ORvergadering 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
in de grote aula en in de kleuteraula.
Omdat de meeste ouders het geld via
hun bank overmaken wordt er slechts
één keer een half uur uitgetrokken voor
de contante betaling.
- Woensdag 5 oktober

08.30 uur – 09.00 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 !



Bij de onlangs gehouden luiscontrole is gelukkig niets gevonden. De data van de volgende
controles zijn: 24 oktober, 9 januari, 27 februari en 29 mei. De datum van het Vormsel stond
verkeerd in de schoolgids. De betreffende ouders zijn voor de vakantie al op de hoogte gebracht
dat het Vormsel voor groep 8 gepland staat op dinsdag 14 maart. De voorlichtingsavond is op
donderdag 6 oktober in het DBC.



Het onkruid bij de fietsenrekken is onlangs verwijderd
door onze parttime conciërge Kees Bond, die twee
ochtenden in de week op onze school aanwezig is om
allerlei klusjes te doen. Omdat er geen
bestrijdingsmiddelen meer mogen worden gebruikt
schiet het onkruid hier en daar uit de grond. Het is dan
ook een hele klus om ons riante plein netjes te houden.



Op maandag 3 oktober bezoekt de inspectie onze
school. Er staan gesprekken gepland met leerkrachten, directie, ouders en leerlingen en tevens
wordt er een aantal lessen bekeken. We hopen dat onze school weer een mooie beoordeling
krijgt en hopen ook nuttige tips te krijgen voor de verbetering van ons onderwijs.



Op zaterdagmiddag 24 september tussen 13.00 uur en 16.00 uur staat er een
kennismakingsmiddag gepland in het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG is er voor
kleine en grote vragen over opvoeding en opgroeien. Alle ouders, kinderen, jongeren, opa’s,
oma’s en professionals zijn er welkom. Adres: Wieringenlaan 1a.



Namens de gezamenlijke verkeersouders Edam en Volendam in samenwerking met VVN
krijgen alle inwoners de kans om onveilige verkeerssituaties binnen onze gemeente door te
geven aan het participatiepunt. De actie loopt tot 1 oktober: www.vvn.nl/participatiepunt.



Op maandag 26 september hebben de leerkrachten een studiedag over de RK-identiteit en de
Gezonde school. De kinderen hebben dan vrij.



Op vrijdag 14 oktober is het feest op onze school omdat juffrouw Clazien, meester Froek en
juffrouw Loes hun 40-jarig jubileum vieren. We gaan er een mooie dag van maken.



Agenda:

-

20-09
26-09
27-09
29-09
03-10
04-10
05-10
06-10
11-10
13-10
14-10
17-10

Bezoek bibliotheek groepen 4AB
Studiedag (kinderen vrij)
Volendammerochtend gr. 8A
MR-vergadering
Inspectiebezoek + Natuurpad gr.7A
Volendammerochtend gr. 8B
OR-bijdrage / Bibliotheek gr. 6AB
Vormselavond DBC ouders gr. 8
Theater gr. 1,2,3
Moordenaarsbraak gr. 6AB
Jubileum 40 jaar Froek, Loes en Clazien
Herfstvakantie

CM.Schilder

