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Agenda 

16, 17, 18 november 

Oudergesprekken groep 

8 

19 november   

Groep 3 t/m 7 krijgt het 

eerste rapport mee 

23, 25 november 

Oudergesprekken groep 1 

t/m 7  

26 november  

Rode map groep 1,2 gaat 

mee 

30 november 

MR vergadering 

3 december 

Sinterklaasviering 

 

  

  

 

Beste ouder(s), verzorger(s) van OBS Het Vastert,  

Sinterklaas is afgelopen zaterdag weer in Nederland aangekomen en 

zal op 3 december onze school bezoeken. Wat ziet de school er 

prachtig versierd uit. Dank aan alle ouders die hiervoor gezorgd 

hebben. Namens het team wens ik u een fijne Sinterklaastijd toe 

samen met uw kinderen.   

Corona 

Na de persconferentie van afgelopen vrijdag zijn er een aantal 

zaken veranderd met betrekking tot quarantaine. Indien er een 

positieve besmetting is, is de GGD leidend hierin. Het is 

belangrijk voor ons dat u telefonisch contact met ons opneemt 

en ons informeert hierover.  

Oudergesprekken 

Vorige week hebben wij u geïnformeerd over de 

oudergesprekken. Gezien het aantal oplopende besmettingen zijn 

er een aantal leerkrachten die in plaats van op school de 

gesprekken via Teams willen voeren. Indien dit van toepassing is 

krijgt u deze week hierover bericht via Klasbord.  

Sinterklaas  

Op vrijdag 3 december vieren wij Sinterklaas met de kinderen 

op school. Hierover bent u reeds geïnformeerd via de regelpiet. 

De kinderen verzamelen zich 's ochtends vanaf 8.15 uur op het 



plein bij de leerkracht. Samen maken we er een fijn 

Sinterklaasfeest van voor de kinderen.  

PBS 

Deze en volgende week wordt er aandacht besteed aan de 

gedragsverwachtingen met betrekking tot toiletgebruik. Deze 

zijn: 

-Wij houden de toiletruimte netjes 

-Wij wassen en drogen onze handen na toiletbezoek 

-Wij leggen het doekje in de prullenbak 

-Wij gaan direct terug naar de klas 

De vrijwillige ouderbijdrage 

Een van de taken van de ouderraad is het innen en beheren van 

de vrijwillige ouderbijdrage. Van de bijdrage worden 

verschillende activiteiten georganiseerd, zoals bijvoorbeeld 

Sinterklaas en de schoolreisjes. Deze activiteiten vallen niet 

onder het verplichte lesprogramma en daarom krijgt de school 

hier geen geld voor van het Rijk. Met de vrijwillige 

ouderbijdrage worden deze activiteiten betaald. 

Waar gaat het geld naar toe? 

Het ingezamelde bedrag gaat alleen naar het bekostigen van de 

extra activiteiten. Elk jaar wordt er een begroting opgesteld 

met wat er georganiseerd gaat worden en hoeveel dat gaat 

kosten. Aan de hand daarvan wordt de vrijwillige ouderbijdrage 

berekend en vastgesteld in de openbare jaarvergadering van de 

ouderraad. In het verslag van deze vergadering staat hoe het 

geld van vorig jaar besteed is.  

Wat als ik niet kan of niet wil betalen? 

De vrijwillige bijdrage is zoals de naam al zegt, compleet 

vrijwillig. Gezinnen die het niet kunnen betalen kunnen Stichting 

Leergeld Enschede om hulp vragen. De school wil ouders hier 

natuurlijk graag bij ondersteunen. Wil je de voorwaarden weten 

of je in aanmerking komt voor hulp dan kun je informatie krijgen 



via https://www.leergeld.nl/enschede/ of neem contact op met 

de school. 

Helaas komt er elk jaar minder geld binnen dan begroot ook 

omdat sommige ouders niet willen bijdragen omdat het een 

vrijwillige bijdrage is. Kinderen mogen ongeacht of de ouders 

hebben bijgedragen meedoen. Dat was binnen Het Vastert altijd 

al zo het geval. Er is nog nooit een kind uitgesloten van deelname 

omdat de ouders niet hebben bijgedragen.  

Als het budget ernstig tekortschiet, dan kan dat betekenen dat 

de extra activiteiten hierdoor anders moeten worden ingevuld. 

Dit is gelukkig nog nooit voorgekomen en is het percentage dat 

niet wil of kan betalen vrij laag.  

Binnenkort gaat er een brief uit met betrekking tot de 

ouderbijdrage. Deze brief wil de ouderraad graag versturen via de 

mail. Hiervoor is het verzoek om via de onderstaande link uw mailadres 

door te geven. 

Klik hier om het mailadres door te geven 

We hopen van harte dat iedereen wil bijdragen aan de 

activiteiten om er weer een mooi schooljaar van te maken! 

 

Aanmelding broertjes en zusjes 

Wanneer uw kind bij ons op school zit streven wij ernaar om ook 

broertjes en zusjes een plek bij ons op school te bieden. Zou u 

de naam en geboortedatum aan ons door kunnen geven zodat wij 

zicht hebben op de kinderen die in de toekomst nog bij ons op 

school komen. Bij voorbaat dank.  

 

Sportinstuif 

Vanaf donderdag 18 november is de sportinstuif in de sporthal 

van 15.30-17.00 uur. Dit zal de komende tijd ook zo zijn. 

 

https://www.leergeld.nl/enschede/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cm32g8ZBbECYdYQBWaHI8Ad2zzClbEtOq2Z_EJPgpMJUQkVFS1BDQVRIRklWRDg4VFhMUVZLUFFXWS4u


Namens het team, 

Vriendelijke groet, 

Ilse Rekers 
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