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TRAKTATIES
Vanaf de zomervakantie mogen de kinderen weer
trakteren. Gezien alle maatregelen die er zijn is de afspraak
dat de traktaties verpakt (en gezond) zijn. Wilt u hier
rekening mee houden als uw kind gaat trakteren?
SPONSORLIJSTEN
Vrijdag 2 oktober is de sponsorloop en hopen de kinderen
veel geld op te halen voor het nieuwe plein. Ze hebben
hiervoor een groene sponsorlijst meegekregen. Denken
jullie eraan deze uiterlijk vrijdag 25 september bij de juf of
meester in te leveren?
HET SCHOOLPLEIN; ALLE BEETJES HELPEN!
De totstandkoming van het 3e deel van het nieuws
schoolplein: we zijn er zo dichtbij!! We hebben u hierover
in de vorige nieuwsbrief geïnformeerd.
Er zijn potentiele sponsoren benaderd, een heleboel
mensen hebben
positief
gereageerd op
de
ouderbijdrageactie en veel
leerlingen zijn
hard op zoek
naar sponsoren
voor de
sponsorloop (er
zijn al leerlingen
die meer dan
€100,- aan
sponsorgeld hebben). Kortom er wordt hard gewerkt om
het plein zo uit kunnen voeren als het op papier ontworpen
is.
Maar ook hebben wij signalen ontvangen dat er ouders zijn
die wat extra willen sponsoren. Gewoon, omdat u de school
een warm hart toedraagt.
En het kan natuurlijk ook zijn dat u een bedrijf heeft en
hiermee iets wil bijdragen of zelfs een onderdeel van het
schoolplein wil adopteren.
Wij hebben van onze sponsorfolder een “oudervariant”
gemaakt. Deze sturen we u mee. We hopen dat u deze eens
door wilt nemen en als u interesse heeft, laat het ons
weten. We zullen u graag vertellen wat de mogelijkheden

zijn. We zijn blij met iedere bijdrage. Wie weet kunt u de
folder ook meenemen naar uw werkgever!
OUDERRAADNIEUWS
Beste ouders/verzorgers,
Woensdag 14 oktober is de jaarvergadering van de
ouderraad. Tijdens deze jaarvergadering benoemen we
formeel het bestuur van de ouderraad en stellen we de
begroting voor het schooljaar 2020-2021 vast. Dit jaar is er
helaas geen mogelijkheid tot "inlopen". De vergadering
wordt tussen 19.30-20.00 uur gehouden via Zoom. Kom
zeker "even langs" via Zoom als je vragen hebt over de
ouderraad, de activiteiten en de ouderbijdrage. In dit half
uur zijn leden van de ouderraad aanwezig om alle vragen
hierover te beantwoorden.
De ouderraad bestaat uit Natalie Dorrenboom (voorzitter),
Marloes Scholman (penningmeester), Evelien ter Weijden,
Myrthe van der Riet, Joke van Wageningen, Gülsen
Oztoprak, Jeroen Eeuwes en Margreet van der Oest.
We zijn nog op zoek naar versterking, dus vind je het leuk
om te helpen laat het ons weten!
Ouderbijdrage
De begroting voor komend schooljaar is in te zien. Hierin
wordt duidelijk hoe de ouderbijdrage is opgebouwd. Ook
ligt de administratie van vorig schooljaar ter inzage. De
kascommissie probeert voor 14 oktober haar mening te
geven over de administratie van vorig schooljaar. Wij zijn
voornemens de ouderbijdrage gelijk te houden aan vorig
schooljaar, deze wordt deze avond definitief gemaakt. Heb
je hier opmerkingen of vragen over laat het ons dan weten
vóór of tijdens de jaarvergadering. De brief over de
ouderbijdrage ontvangen jullie na de jaarvergadering per
mail.
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Dit zijn de gegevens voor de Zoom vergadering:
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https
%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F99890687088%3Fpwd%3DTm
9XNVUzeUoxWWl1STNxV0NnaitnQT09&amp;data=02%7C0
1%7C%7C78407f8247ed4b33eb5b08d860896de8%7C5d6bc
da170b5429096dacc8983d416ef%7C0%7C0%7C637365490
668391440&amp;sdata=lydyYdQfkQ0AbYWpge7hBOycDpJn
3z3%2B0BRDS3N0A9s%3D&amp;reserved=0

vanuit een bepaalde stroming. Een aantal keren per jaar zal
uitwisseling plaatsvinden tussen de verschillende
stromingen aan de hand van een spel of een andere
werkvorm. Wij hebben er weer zin in!
Hartelijke groeten,
Laura HVO (Humanistisch Vormings Onderwijs)
Chaimae IVO (Islamitisch Vormings Onderwijs)
Silvie BVO (Boeddhistisch Vormings Onderwijs)
Mariëtte PVO (Protestants Vormings Onderwijs)

Meeting ID: 998 9068 7088
Passcode: t7nD3i
Groeten, De Ouderraad
VERKEERSCOMMISSIE
Aan alle ouders en verzorgers,
Gezocht, met spoed!!!!!!!!!
Enthousiaste ouders voor de verkeerscommissie.
We zijn op zoek naar mensen die en paar keer per jaar met
verkeersactiviteiten kunnen meedenken, helpen en
begeleiden. Hierbij kunt u denken aan de organisatie van
Streetwise, helpen in de verkeersweek en bij de
fietsencontrole.
U kunt zich aanmelden bij Eveline.
eveline.thomassen@meerkring.nl
Wij kijken uit naar uw aanmelding.
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sponsorloop
inspiratieavond SWV De Eem (digitaal)
schoolfotograaf
open avond nieuwe ouders
open ochtend nieuwe ouders
fietskeuring groep 5, 6, 7, 8
kamp groep 8
afsluiting Kinderboekenweek

WERELDWIJSHEID
Sinds donderdag 10 september jl. zijn we weer gestart met
de lessen Wereldwijsheid (voorheen Wereldreligies).
Thema van dit blok is ‘Thuis’. De leerlingen maken kennis
met dit thema aan de hand van verhalen, spelletjes en
andere werkvormen. Uw kind krijgt steeds een halfjaar les
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