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In deze nieuwsbrief:

Sinterklaas!
Verjaardagen en belangrijke data.
inde vaka

Schoolfruit.
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
U kunt het helaas niet zien, maar de school is weer in
Sinterklaassfeer versierd!
De komende weken staan er leuke activiteiten op school op
het programma. We houden een Pietenknutselcircuit en we
bakken zelf pepernoten. Vanaf groep 5 zijn de kinderen
thuis hard bezig met hun surprises en gedichten.
Sinterklaas himself heeft onze voicemail ingesproken (dit
hebben alle leerlingen van de onderbouw gehoord), met de
mededeling dat hij vanwege Corona en het feit dat hij in de
risicogroep zit, thuiswerkt en zijn verjaardag niet op school
kan komen vieren. Hij vertelde hier ook bij, dat hij hard op
zoek is naar een oplossing. Gelukkig weten de juffen al wat
deze oplossing zal zijn, maar dat zeggen we natuurlijk nog
niet, om de spanning er in te houden. Ondanks dat de
“echte” Sint niet kan komen, zullen we wel, net als andere
jaren, er een fantastisch en gezellig feest van maken, met
cadeautjes, gedichten, surprises en veel meer!
Helaas kan de kijkavond dit jaar niet doorgaan, maar de
juffen zullen u filmpjes sturen van hoe de school en klassen
er straks uitzien, zodat u toch die heerlijke Sinterklaassfeer
op De Bosrank mee kunt beleven.

Wie is er jarig?
25-11 Thiago 12 jaar
26-11 Tayam 13 jaar
29-11 Amaal 6 jaar
5-12 Thiago 13 jaar
Kian 5 jaar

Gefeliciteerd!!!

Schoolfruit
Vanaf heden krijgen de leerlingen op woensdag, donderdag
en vrijdag weer schoolfruit. In principe hoeft u uw kind op
deze dagen geen fruit meer naar school mee te geven.
Op dinsdag krijgt u een SocialSchools bericht met wat voor
fruit er die week op het menu staat. Als uw kind dit echt niet
lust, dan kunt u uiteraard wat ander fruit meegeven. Het is
wel de bedoeling dat de leerlingen deze dagen fruit als
tussendoortje eten.
Het EU-schoolfruit programma heeft als doel gezonde
voeding bij kinderen te stimuleren. We stimuleren de
kinderen altijd het fruit, dan wel de groente, te proeven.

Belangrijke data komende
periode
Check ook onze SocialSchools
agenda!
•

3-12
Groep 1 t/m 4 om 12:00
uit.

•

4-12
-Sinterklaasfeest
-Groep 1 t/m 4 om 12 uur
uit.
-Groep 5 t/m 8 om 14:00
uur uit.

•

9-12
Studiedag, alle leerlingen
vrij.

Ouderbijdrage
U heeft vandaag de enveloppe voor de ouderbijdrage
gekregen. We hopen dat u deze z.s.m. betaalt. Uw bijdrage
is van groot belang!!! We betalen hiervan de cadeautjes van
Sinterklaas, extra sportclinics, uitstapjes naar bijvoorbeeld
de Heimanshof of musea, nieuwe boeken voor de
schoolbibliotheek, festiviteiten zoals Pasen, Kerst, en het
multicultifeest! Het zou ontzettend jammer zijn, als we deze
dingen allemaal niet meer konden doen met de kinderen!!!
Wist u dat als u de ouderbijdrage door financiële
omstandigheden niet kunt betalen u bij mij een regeling
kunt treffen? Wist u dat u bij de gemeente geld voor de
ouderbijdrage voor school kunt krijgen, als u 5% boven het
minimum inkomen (of daaronder) krijgt?
(uitkering/bijstand/schuldsanering) Vanaf de website van de
gemeente Haarlemmermeer: Wat is de regeling
tegemoetkoming schoolkosten? U kunt een tegemoetkoming
aanvragen voor kosten zoals de ouderbijdrage, sportkleding
of schoolspullen. Voor deze kosten zijn de volgende bedragen
vastgesteld:
•
•

€ 155 voor het basisonderwijs,
€ 310 voor het voortgezet onderwijs.

Link naar de website:
https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/tegemoetk
oming-schoolkosten
Als u moeite heeft met het invullen van formulieren of hulp
nodig heeft bij het aanvragen, dan helpen de medewerkers
van Pluspunt u graag en gratis!
PlusPunt Hoofddorp-Zuidwest, Skagerrak 228.

Met vriendelijke groet,
namens het team,

Susanne Pedersen.

