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Beste ouders,
Help het onderwijs!
Via deze link kunt u uw steun laten blijken voor de zorg die er is voor de
toekomst van het onderwijs. Het is een petitie van ouders om het de
actie vanuit het onderwijs te ondersteunen om op te komen voor de
toekomst van het onderwijs voor uw kinderen. Dit dus om een statement
naar de overheid te maken: Er moet wat gebeuren!

De kwaliteit van het Nederlandse onderwijs staat zwaar onder druk. En
dat heeft grote gevolgen voor de ontwikkeling van onze kinderen en
daarmee voor de hele Nederlandse samenleving. Daarom willen wij,
ouders van nu en morgen, dat het kabinet structureel investeert in het
(basis)onderwijs. U kunt via deze link ondertekenen:
https://goedonderwijs.petities.nl
In actie voor Australië
De karren waren binnen een week al snel gevuld. Zo mooi om te zien
hoe kinderen en ook ouders zich zo inzetten voor deze actie.
Vandaag zijn er weer nieuwe zakken in de karren gedaan door een
medewerker van Dirk van den Broek. We gaan nog door met de actie

tot en met woensdag 29 januari. U kunt uw lege flessen dus blijven
doneren. We hebben al van veel kinderen, ook door andere acties, al
geld opgehaald wat we straks samenvoegen met het geld van de
opgehaalde flessen. Alvast hartelijk dank!!
Nieuwe aanmeldingen
Heeft u een zoon of dochter die in 2020 4 jaar wordt?
We vinden het fijn als u uw kind dan alvast komt aanmelden, dan
hebben we tijdig zicht op de groepsgroottes bij de groepen 1-2.
U kunt een aanmeldformulier ophalen bij de directiekamer op de
onderbouw. Hartelijk dank!
Nationale voorleesdagen: voorlezen in de groepen
Van woensdag 22 januari t/m vrijdag 1 februari zijn de Nationale
Voorleesdagen. In de klassen wordt al veel voorgelezen. Vandaag
hebben de groepen 6 voorgelezen bij de kleuters. Daarnaast nodigen
we nog 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.
Boekenmarkt
Deze week is de inleverweek voor de boekenmarkt van volgende week.
Dus mochten er nog uitgelezen kinderboeken in de kast of op een plank
staan, dit is je kans om op te ruimen en nieuwe boeken te scoren.
Boeken inleveren kan tot en met morgen (vrijdag 24 januari). De
boekenmarkt is komende woensdag. Check de poster op de deuren van
school voor verdere informatie.
De Mediatheek zoekt nieuwe hulp
Op de bovenbouwlocatie hebben we een mooie bibliotheek, welke wij
Mediatheek noemen. Samen met de leerlingen van groep 8 worden er
boeken uitgeleend, geadviseerd en weer ingenomen.

Nu zoeken wij voor het nieuwe schooljaar nieuwe bieb(groot)ouders.
Dus: gaat uw kind het komende schooljaar naar de bovenbouw of heeft
u al een kind in de bovenbouw? Dan zouden we willen vragen of u ons
team wilt komen versterken. Heeft u interesse? Laat het de
leerkracht weten en deze brengt u in contact met mij.
Met vriendelijke groeten, Saskia Groen (moeder van Matthijs, 7B)

De Mediatheek zoekt een coördinator
Met veel plezier en passie coördineer ik momenteel de Mediatheek,
maar omdat mijn zoon volgend jaar in groep 8 zit is de tijd om op zoek
te gaan naar iemand die het stokje wil overnemen. Graag leg ik u uit
wat de functie inhoudt en uiteraard nemen we de tijd om u goed in te
werken. Dus ook hier: heeft u interesse? Laat het de leerkracht weten
en deze brengt u in contact met mij. U mag mij ook altijd even
opzoeken.
Vriendelijke groetjes, Saskia Groen (moeder van Matthijs, 7B)
Parkeren rondom de school
Wilt u, als u uw kind naar school brengt of ophaalt erop letten dat u
uw auto in de parkeervakken parkeert en niet op de stoep op beide
locaties? Dit kan namelijk gevaarlijke situaties creëren en zorgt voor
overlast voor anderen. Hartelijk dank voor de medewerking!

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 19:30u
op de onderbouwlocatie
MR vergadering

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

