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BESTE OUDER(S)/VERZORGER(S),
Dit schooljaar is nog steeds een apart jaar maar wij zijn als
Oudervereniging niet gestopt met de normale gang van
zaken.
Wij willen je graag informeren wat wij tot nu toe in dit
schooljaar hebben gedaan en wat er nog op onze "to-do"
lijst staat.
De ouder bijdrage wordt verdeeld als volgt:
Reserveringen voor grote uitgaven
11%

Schoonmaakkosten
Leermiddelen/handoouts

8%

33%

Tuin/onderhoud
13%

Bibliotheek
Schoolreisjes

5%

10%
Vieringen
5%
IT ondersteuning
15%
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Projecten die zijn afgerond:
Alle leermiddelen, handouts en online licenties
Eerste schooldag viering
Reparaties Vandalisme 6 September 2020
Afscheid en Dank Juf Halman
IT Ondersteuning zoals, 7 nieuwe laptops, mouse,
headphones and Microphones, Speakers etc.
Onderhoud school zoals: bestrijden witte mieren, Tuin
onderhoud, bestrijden duiven, bestrijden rode mieren,
lekkage gym ruimte, Nieuwe lichten, Update speelplaats
onderbouw en loodgieter werk: 3 nieuwe wc brillen, 3
nieuwe kranen, een pomp en seal.
Communie decor en documentatie
Kinderdag ijsje
Sintviering
Kerst brunch
16 Nieuwe Digitale borden out with the old, in with the new
100 dagen school traktatie
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Lopende Projecten:
Airco project
Lichten elektra netwerk onderbouw
Water overlast speeltuin onderbouw
Nieuwe Digitale borden bevestigen
Carnavals traktatie
Earthday
Sportdag
Laatste Schooldag spelletjesdag
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PARKEERGEDRAG OP SCHOOL
Graag willen wij je op attenderen over het parkeergedrag
op school.
1. Graag netjes in de parkeervakken parkeren, ookal ben je laat
of vroeg en je wilt even snel snel je kind/kinderen af te zetten
of op te halen. Er zijn parkeervakken voor iedereen en er is
geen drive-thru gedeelte hier, denk a.u.b. ook aan de rest!
2. Graag je motor uit te zetten als je aan het wachten bent op je
kind/kinderen. De leerkrachten en vooral de kinderen hebben
enorm veel last van de reuk/damp (fumes) van de auto's die
aanstaan.
Hartelijk Dank voor je begrip.
Vriendelijke Groeten,
De Oudervereniging

