Sterrenboognieuws 6 februari 2020
Open dag en aanmelding
Om plannen te maken voor het komend schooljaar is het voor ons van groot belang te weten hoeveel
leerlingen we kunnen verwachten. Dus heeft u uw kind (jarig tussen 1 oktober 2020 en 1 oktober
2021) nog niet opgegeven dan willen wij u vriendelijk verzoeken dit alsnog zo spoedig mogelijk te
doen.
Klik hier voor de link naar de aanmeldingsformulieren.

Nieuws van de ouderraad
Bijdrage ouderraad en continurooster
De tweede helft van het schooljaar loopt al weer, zoals afgesproken wordt in februari het tweede
deel van de bijdrage voor de ouderraad en het continurooster geïnd. Zoals bekend is de bijdrage
voor de ouderraad € 42,50 per kind en de bijdrage voor de opvang van het continurooster € 45,00
per kind per jaar. In overleg met de directie, MR en OR gebeurt het innen hiervan in twee
termijnen van
€ 43.75 per kind. Het eerste deel van de bijdrage is geïnd in oktober en nu in
februari zal het tweede deel van de bijdrage geïnd gaan worden. Wij hopen u zo voldoende op de
hoogte te hebben gesteld.
Namens de ouderraad,
Hugo te Woerd penningmeester.

PENNINGMEESTER OUDERRAAD
Goedendag ouders,
Om met de deur in huis te vallen, de ouderraad is op zoek naar een nieuwe penningmeester, deze
“nieuwe penningmeester” gaat per oktober 2020 de taken van mij overnemen. Ik heb dit jaren
met plezier gedaan maar aangezien mijn kinderen na het volgend schooljaar niet meer op
“De Sterrenboog” zitten ga hier nu mee stoppen.
De inhoud van het penningmeesterschap valt reuze mee, dit gaat je geen uren van je tijd kosten.
De vergaderingen van de OR, het bij houden van de inkomsten en uitgaven van de OR kosten mij
gemiddeld nog geen 2 uren in de maand.
Ben jij diegene die zich geroepen voelt of twijfel je en heb je hier vragen over neem dan contact
met me op. Ik wil je alles netjes overdragen en begeleiden indien nodig.
In afwachting op jullie reacties,
Hugo te Woerd penningmeester Ouderraad “DE Sterrenboog”.

Data op een rij
11 en 13 febr
18 febr:

definitief advies gesprekken groep 8
Studiedag leerlingen vrij.

21 febr:
24 t/m 28 febr:
6 maart:
12 maart:
13 maart:
18 en 19 maart:

Carnaval
Voorjaarsvakantie
Rapport
Studiemiddag 12.15 leerlingen vrij.
NL-doet klusmiddag
Oudergesprekken groep 1 t/m 7

Bijlage:
• Uitnodiging viering in de kerk
• Uitnodiging carnaval

