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Geachte ouder(s), verzorger(s),
Zoals u weet vervalt per 25 september de 1,5 meter regel. Dit betekent dat u weer de school
in mag komen! Dit is uiteraard heel fijn, want het was toch wel een vreemde situatie zoals we
afgelopen 1,5 jaar hebben meegemaakt. We gaan daarom vanaf maandag weer terug naar onze
oude werkwijze. En deze is als volgt:
Ouders, verzorgers van de groepen 1/2 mogen vanaf 8:20 hun kind weer naar binnen brengen
via de kleuteringang. We beginnen om 8:30. We hebben de voorgaande periode gemerkt dat
kleuters zelf al veel kunnen. Daarom willen we u ook vragen om uw kind zelf zijn/ haar jas en
spullen op te bergen bij binnenkomst. De kinderen kunnen aan u laten zien wat ze zelf al
kunnen! Uiteraard is het wel heel fijn dat u de school weer in kan komen. Dit maakt het
contact met de leerkracht wat makkelijker.
Voor de andere groepen op het hoofdgebouw blijft het zoals we nu al organiseren, want dat
was onze “oude” organisatie. De leerkrachten komen om 8:20 naar buiten en de kinderen
kunnen bij hun leerkracht in de rij gaan staan. U mag echter nu ook weer op het plein komen
en dat maakt het contact met de leerkrachten weer wat makkelijker. Bij het naar huis gaan
maken de leerkrachten van de groepen 1/2 een rij en komen met de kinderen in de rij naar
buiten, zoals we nu ook doen.
Tussen de middag kunnen kinderen overblijven of gaan naar huis. Kinderen die naar huis gaan
mogen niet voor 13:00 het plein opkomen, omdat de overblijfkinderen dan nog buiten zijn.
Om 13:05 komen de leerkrachten naar buiten en maken zij weer een rij om naar binnen te
gaan. En bij de kleuters is de inlooptijd vanaf 13:05. We beginnen om 13:15 met de les.
Op de dependance komen de kinderen zelf naar binnen vanaf 8:20. U mag wel weer op het
plein of even naar binnen voor een korte vraag of mededeling. Als u een gesprek wilt met de
leerkracht dan kunt u daarvoor altijd een aparte afspraak maken.
We willen u wel vragen om bij klachten afstand te blijven houden en dan de school niet in te
komen.
Ondanks dat we nog steeds wel voorzichtig moeten blijven is het ook weer fijn om weer terug
te gaan naar onze oude manier van werken en dat u weer meer de school in kan komen!

TSO
Vanaf 4 oktober kunt u het bedrag voor de TSO bijdrage overmaken op de TSO rekening.
Hierdoor hoeven kinderen geen contact geld meer mee te nemen naar school. De TSO
brievenbus is dan niet meer nodig.
U kunt voortaan het bedrag overmaken op de volgende rekening:
NL75 RABO 0365447951 t.n.v. TSO. In de omschrijving vult u in de naam van uw kind (-eren)
en welke groep (-en). De TSO coördinatoren maken dan een kaart aan en deze kaart blijft net
zo lang geldig tot de kaart vol is. U krijgt dan bericht als de kaart weer vol is. De werkwijze
blijft dus hetzelfde, enige verschil is dat u voortaan het bedrag overmaakt op de rekening.
Begroting Ouderbijdrage
Bijgevoegd bij deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de uitgaven van de ouderbijdrage
van afgelopen schooljaar en de begroting voor dit schooljaar. Deze begroting is door onze
penningmeester van de Ouderraad opgesteld.
In het overzicht kunt u zien aan welke activiteiten we de ouderbijdrage besteed hebben en
aan welke activiteiten niet. Een aantal activiteiten zijn niet door gegaan of zijn aangepast
doorgegaan waardoor er geen of minder kosten gemaakt zijn. Er waren ook posten opgenomen
die niet meer nodig zijn om op te nemen in de nieuwe begroting. Het schoolreis geld is
afgelopen schooljaar besteed aan het eindfeest voor de zomervakantie.
In het overzicht kunt u ook zien dat we minder aan ouderbijdrage hebben ontvangen dan was
begroot. Ondanks dat hebben we nog wel een bedrag over. Dit bedrag nemen we mee voor dit
schooljaar voor een attentie voor de kinderen in kader van het 40 jarig bestaan van de
school. Maar wat, dat zal verder nog een verrassing zijn!
In samenspraak met de MR is besloten om de ouderbijdrage voor dit schooljaar weer vast te
stellen op 30 euro voor de activiteiten en 30 euro voor schoolreis, dus in totaal 60 euro per
kind. Voor het kamp van groep 8 wordt nog een aparte bijdrage gevraagd. De ouders van
groep 8 ontvangen hierover nog informatie.
De ouderbijdrage is vrijwillig, dit is wettelijk zo bepaald. Uiteraard hopen we toch dat zoveel
mogelijk ouders zullen betalen, zodat we alle activiteiten kunnen uitvoeren zoals gepland!
Hierbij dank ik onze Penningmeester Bianca van Noortwijk voor haar inzet om alle financiën
goed bij te houden. Naast de instemming van de MR wordt er elk schooljaar ook een
kascontrole uitgevoerd door twee ouders. Zo is er goede controle en betrokkenheid van
ouders op de begroting van de Ouderraad.
Volgende week ontvangt u een brief over de ouderbijdrage en hoe u deze kunt voldoen.

Brief toestemming gebruik foto’s en video’s
Vrijdag krijgen de kinderen de brief mee waarop u kunt aangeven of u wel of geen
toestemming geeft voor het gebruik van foto’s en video’s. Dit is om onze administratie goed
bij te houden. U kunt de brief via u kind weer inleveren bij de leerkracht. Al vast bedankt!
Kleuterplaten t.a.v. het 400 jarig bestaan van de haven van Hellevoetsluis
Op donderdag 9 september bracht de wethouder een bezoek aan onze school om de
kleuterplaten over het 400 jarig bestaan van de haven van Hellevoetsluis uit te reiken.
Inmiddels hebben alle kinderen van onze school een kleurplaat ontvangen. De kinderen op de
foto kregen als eerste de kleurplaat uitgereikt!

Vriendelijke groet,
Carin de Koning
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