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deze activiteiten voor de kinderen zo gewoon
mogelijk door te laten gaan, door de school goed te
versieren en cadeautjes te regelen.

Agenda
5 juli
7 juli
8 juli
12 juli
15 juli

Spreekuur GGD (verpleegkundige)
Rapport 2 gaat mee
MR vergadering
Rapportgesprekken
Rapportgesprekken
Schakelspektakel (tot 15:00)
+ afscheid juf Joek en meneer Jan

Rapport 2 en rapportgesprekken
Aanstaande woensdag krijgen de kinderen hun 2de
rapport mee naar huis.
Ondertussen heeft u de mogelijkheid gehad een tijd
voor de rapportgesprekken de reserveren. De
gereserveerde tijd is daarmee direct definitief. We
rekenen er daarom op dat u op de afgesproken tijd
aanwezig bent

Vrijwillige ouderbijdrage
Vanuit diverse hoeken hebben we te horen
gekregen dat er wat onduidelijkheid is betreffende
de ouderbijdrage, en waaraan het dit schooljaar aan
besteed is. Hopelijk kunnen we met dit bericht een
beetje duidelijkheid bieden.
Het afgelopen 1,5 jaar zijn anders verlopen dan
normaal. In het schooljaar 2019-2020 is in het
voorjaar de corona pandemie op ons pad gekomen.
Tegen de tijd dat de scholen dicht gingen en de
restricties er kwamen hadden de meeste
activiteiten die door de oudervereniging
georganiseerd worden reeds plaatsgevonden. Het
schoolreisje hadden we aan het begin van het
schooljaar al gehad en ook sinterklaas en kerst
hebben we dat jaar gelukkig nog gewoon kunnen
vieren. De enige activiteiten die dat jaar niet door
konden gaan waren koningsspelen (incl. de
sponsorloop) en het Schakelspektakel. Het
Schakelspektakel is een activiteit die altijd wordt
gefinancierd door de inkomsten van de
sponsorloop.

Onze grootste kostenpost is altijd het schoolreisje.
We hadden zo gehoopt dat we dit gewoon door
konden laten gaan, maar jammer genoeg is dat niet
gelukt. Om deze dag niet onopgemerkt voorbij te
laten gaan is er op ijs getrakteerd.
Omdat het schoolreisje niet door kon gaan én
vinden dat we de ouderbijdrage wel écht aan de
kinderen moeten besteden, hebben we besloten
om het Schakelspektakel aan te passen en hiervan
eigenlijk “een schoolreisje op school” van te maken.
Zoals het er nu uitziet wordt die dag 1 groot feest.
Zoals we al eerder zeiden wordt het
Schakelspektakel normaal gesproken gefinancierd
van het geld dat binnenkomt via de sponsorloop.
Helaas hebben we deze dit jaar niet kunnen doen
en hebben we hiervoor ook geen geld opgehaald.
Toch willen we alle kinderen nog graag een hele
leuke dag bezorgen en hebben we besloten om het
geld wat normaal gebruikt wordt voor het
schoolreisje te gebruiken voor het Schakelspektakel.
Ook hebben we dit schooljaar de zwaar verouderde
kerstversiering vervangen, zodat we weer heel wat
jaren een mooie en sfeervolle kerstperiode op de
Schakel kunnen hebben.
De Oudervereniging
Juffrouw Amy is mama geworden
Afgelopen zaterdag is juffrouw Amy moeder
geworden van dochter Nine van Kuilenburg. Ouders
en kind maken het goed.
Hier één van de eerste beelden van hun dochter:

Het schooljaar 2020-2021 werd natuurlijk helemaal
gedomineerd door corona. Gelukkig hebben we
sinterklaas en kerst nog wel in een aangepaste
vorm door kunnen laten gaan. Alhoewel de ouders
de school niet in mochten hebben we geprobeerd
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