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Beste ouders,
Schoolapp:
Schoolsunited zal op 27 januari een nieuwe Schoolapp lanceren. De oude
app blijft beschikbaar tot het einde van het jaar, maar de nieuwe app
heeft andere functionaliteiten en zal dus hopelijk nog beter werken. Het
is van belang dat u uw inlog nog weet, zodat u met deze inloggegevens
(die dus wel hetzelfde blijven) kunt inloggen in de nieuwe app. Mochten
er problemen zijn, dan kunt u altijd terecht bij Céline van Vliet, die
hiervoor op de woensdagochtend beschikbaar is. U kunt ook een mailtje
sturen naar ict@devredeburg.nl

In actie voor Australië
Zoals u al gezien heeft staan er op elke locatie twee karren voor de
lege flessen. (Let op! U kunt lege flessen inleveren die bij Dirk v/d
Broek ingeleverd kunnen worden). En wat zitten de karren al vol!
Er kan natuurlijk nog veel meer bij. Spaart u nog steeds mee?
In de bijlage zit een flyer. Wellicht kunt u deze uitprinten en bij de
sportclub ophangen of elders om zoveel mogelijk flessen in te zamelen.
Vanmiddag hebben Dewi, Sasha en Aimée flyers rondgebracht in de
wijk samen met juf Linda. Ze vertelden dat ze al veel geld hebben
opgehaald. Super! Ook hebben Kaj (broertje van Dewi) samen met
Jochem uit groep 4A posters gemaakt voor de onderbouw.
Daarnaast kwam er een mail binnen van een ouder die graag de doppen
van de plastic flessen zou willen verzamelen voor Stichting Hulphond.

Zo slaan we twee vliegen in 1 klap! Vandaar de emmers bij de karren.
Doneert u daar uw doppen in voordat u de flessen in de karren doet?
Veel dank!!

Nationale voorleesdagen: voorlezen in de groepen
Van woensdag 22 januari t/m vrijdag 1 februari zijn de Nationale
Voorleesdagen. In deze dagen worden er op school extra activiteiten
gedaan op het gebied van boeken, lezen en voorlezen. Zo wordt er op
29 januari een boekenruilmarkt georganiseerd, waarover u al eerder
geïnformeerd bent, en zullen de leerlingen uit groep 6 en 7 gaan
voorlezen bij de groepen 1-2 en 3. Daarnaast nodigen we graag de opa’s
en oma’s van de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 uit om in de klas een
boek voor te komen lezen! Mocht u dit heel leuk vinden, dan kunt u zich
aanmelden bij de groepsleerkracht zodat er een datum geprikt kan
worden.
Er zullen misschien ook opa’s en oma’s uit de bovenbouwgroepen zijn
die willen komen voorlezen, neem dan even contact op met de
groepsleerkracht.

Carnaval: oproep hulpouders
Op woensdag 12 februari vieren wij Carnaval bij ons op school.
U ontvangt nog een brief met uitleg over deze dag, maar bij deze
alvast een oproep voor hulpouders. Wilt u een spel of activiteit
begeleiden op deze dag, dan kunt u zich opgeven bij de intekenlijst die
bij de deuren hangen vanaf morgen. We hebben uw hulp hard nodig om
alles goed te laten verlopen! Het zou leuk zijn als u ook verkleed komt
net zoals kinderen. U kunt namelijk ook een prijs winnen voor best
verklede ouder!
Daarnaast mogen alle kinderen een gezelschapsspel meenemen voor die
dag. (graag met naam erop). We zien u hopelijk de 12e! Alaaf!

Carnaval: reminder
De carnavalscommissie van de EC is naarstig op zoek naar hout, gaas,
en restjes verf!
Heeft u thuis nog een houten plaat of houten planken staan die je niet
meer gebruikt? Nog een restje verf in een vrolijk kleurtje? Of een rol
kippengaas of een ander soort gaas?
Dan willen wij dat graag hebben als u er graag van af wil.
In samenwerking met het klusteam willen we een aantal spellen maken
voor school om tijdens verschillende vieringen te gebruiken, te
beginnen tijdens carnaval. Om de kosten zo laag mogelijk te houden,
zijn uiteraard alle gratis spullen mooi meegenomen. Dus heeft u nog
iets van bovenstaande spullen thuis staan en niet meer nodig, neem ze
mee en lever ze in bij de EC. (of bij de leerkracht van de groep van uw
kind)

Ouderbijdrage
Denkt u nog aan de ouderbijdrage? Helaas is meer dan de helft nog
niet binnen. Hieronder ziet u nog een deel van de brief die aan het
begin van het schooljaar is verstuurd. Hartelijk dank namens de EC en
alle kinderen uiteraard!
Net als de meeste scholen kent ook ICBS De Vredeburg een groot aantal
activiteiten die de overheid niet vergoedt. Met deze brief vraag ik uw aandacht en
medewerking voor de bekostiging hiervan, via de zogenoemde ouderbijdrage.
Deze ouderbijdrage is weliswaar vrijwillig, maar De Vredeburg is hier wel van
afhankelijk.
De Evenementen Commissie (EC) int de ouderbijdrage en verzorgt en organiseert
samen met het schoolteam activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen,
Themadag, Schoolreisje, Kamp & eindfeest van groep 8 en de diverse
sportactiviteiten.
Zonder ouderbijdrage kunnen we deze activiteiten niet organiseren.
De hoogte van de ouderbijdrage per leerling blijft hetzelfde als het afgelopen
schooljaar:
Leerlingen van groep 1 en 2 € 47,50
Leerlingen van groep 3 t/m 8 € 60,00
De ouderbijdrage is per leerling. Mocht u meerdere kinderen op school hebben,
dan kunt u de bedragen bij elkaar optellen en het totaalbedrag overmaken.
Ik verzoek u vriendelijk dit bedrag zo spoedig mogelijk over te maken op
NL33 INGB 0006165813 t.n.v. Oudervereniging De Vredeburg te Hoofddorp,
met vermelding van de naam en groep van uw kind / kinderen.
Priscilla Abas
Penningmeester Evenementen Commissie

Belangrijke datums deze maand:
week van 6 januari
7 januari
14 januari
20 januari
23 januari
30 januari

hoofdluiscontrole
EC vergadering
bijeenkomst nieuwe ouders
groepen 6-7-8 schaatsen
Kanjeravond voor ouders
MR vergadering

Wij wensen iedereen een heel fijn weekend!
Tot de volgende Flits!

