Tjotter ouderinfo 8
Schooljaar 2016-2017
‘Samen het beste uit jezelf halen’

Woensdag 1 maart
Donderdag 14 maart (ipv 2 maart zoals in
vorige Tjotterinfo per abuis stond)

Dinsdagavond 14 maart
6 tot 17 maart
17 maart 15.15 – 16.15 uur
22 maart 12.00 – 13.00 uur

Studiedag PBS, leerlingen zijn dan vrij.
Gezamenlijke Start werkwijze, Positief gedrag
binnen de school stimuleren (PBS)
Vanaf 19.30 uur Ouderinformatie avond PBS.
Wij hopen dat u allen komt.
Ouderavond PBS
Projectweek Culturele Haven.
KIKA kraampje (door leerlingen)

Storing verwarmingssysteem
Voor de vakantie heeft de school te maken gehad met een storing in het (Stads)verwarmingssysteem.
Een van de aanvoerbuizen onder de vloer was losgeschoten waardoor de verwarming uitviel. De monteur
had aanvankelijk het probleem opgelost maar de koppeling hield het vrijdag toch niet. Een nieuwe
koppeling was niet op voorraad en moest uit België komen en werd verzonden. Helaas is deze koppeling
niet op tijd op school aangekomen. De besteldienst had geen spoedopdracht gekregen met het gevolg
dat wij de laatste op zijn route waren. Maandagmiddag is de koppeling geplaatst en werd het gebouw
gelukkig weer warmer.
Helaas is de communicatie vanuit school over het thuis houden van leerlingen niet geheel vlekkeloos
verlopen. De berichtgeving via “Digiduif” is door een aantal ouders niet of te laat ontvangen. Hierdoor
ontstond verwarring. Waarvoor een welgemeend excuus. Graag willen wij een berichtje van de ouders
ontvangen die geen Digiduif app of mail hebben ontvangen, zodat wij kunnen nagaan wat de oorzaak is.
De leerlingen waar geen opvang voor was werden maandag op school opgevangen.
Personeel.
Vanaf woensdag 8 maart gaat juf Eefje met zwangerschapsverlof.
Juf Rolien werkt i.v.m. haar herstel nog alleen de ochtenden tot aan de
voorjaarsvakantie. Na de voorjaarsvakantie zal zij haar werkzaamheden
geleidelijk uitbreiden naar de middagen.
Juf Birgitte heeft 6 weken chemotherapie erop zitten. Zij heeft al haar energie
nodig voor haar herstel. Juf Birgitte wil iedereen bedanken voor de lieve
kaartjes en berichtjes die zij krijgt.
KIKA kraampje.
Drie leerlingen Britney, Michon en Jesse uit groep 8 houden op eigen initiatief een inzameling voor KIKA
(kinderen kankervrij). Tot op heden is er ongeveer voor 40 euro aan spulletjes verkocht voor dit goede
doel. Ook staan zij weer op 17 maart en op 22 maart in de hal van de school. (Heeft u nog leuke
spulletjes staan die verkocht mogen worden voor KIKA dan zijn die van harte welkom!)

Data bijeenkomsten OuderVereniging (OV)
Dinsdag 28 februari 2017
Donderdag 6 april 2017
Dinsdag 16 mei 2017
Donderdag 22 juni 2017l
De vergaderingen zijn op school en starten altijd om 20.00 uur.
Ouderbijdrage.
Ontvangen ouderbijdrage oudervereniging
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Ouderbijdrage.
Op het moment hebben we 31% van de ouderbijdrage binnen. Dit is van
de mensen die altijd via een automatische incasso betalen, plus de
mensen die niet via een automatische incasso willen betallen en het
daarom zelf over hebben gemaakt. De automatische incasso die het
afgelopen jaar nieuw zijn afgegeven worden in de maand februari geint.

40%

Hoewel de ouderbijdrage een vrijwillig karakter heeft, willen wij een
duidelijk beroep doen op alle ouders om de ouderbijdrage te betalen. Het
is van belang dat alle ouders bijdragen zodat er geld is om activiteiten
voor de leerlingen te organiseren die anders geen doorgang kunnen
vinden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld, het sinterklaasfeest, activiteiten
Heeft u ook al de ouderbijdrage betaald?
rondom kerst, de koningsspelen, de playbackshow, culturele activiteiten
en de projectweek. Met het bedrag dat we tot nu toe binnen hebben gekregen kunnen we al deze
activiteiten in de toekomst niet meer organiseren.
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De ouderbijdrage voor het komend schooljaar is :
Voor 1 kind 33 euro, 2 kinderen 61 euro, 3 kinderen 84 euro, 4 kinderen 102 euro.
Heeft u geen machtiging afgegeven en ook nog geen bijdrage gedaan, dan kunt u alsnog de
ouderbijdrage via een overschrijving voldoen. U maakt dan het bedrag voor uw kind(eren) over op
IBAN NL53INGB0000337790 t.n.v. Oudervereniging OBS de Tjotter o.v.v. “Ouderbijdrage de
Tjotter” en de naam/namen van uw kind(eren) op de Tjotter.
Wij rekenen ook op uw bijdrage!
De Oudervereniging OBS de Tjotter.

Mocht u vragen hebben over deze Tjotter info dan horen wij het graag,
Mede namens het team.
Hartelijke groet,
Astrid Ruijtenberg en Folkert Kool

