School met de Bijbel

De Open Poort
NIEUWSBRIEF 7 september 2018
Algemeen
 De eerste twee schoolweken zitten er op. Het valt
op dat het een stuk rustiger is in de klassen en op
de gangen. We mogen stellen dat we een goed
begin maken met elkaar.
 De TSO hadden we deze weken anders
georganiseerd. Het is een tijdelijke situatie. We
zijn met de SKCN in gesprek om de TSO opnieuw
te organiseren. We hebben nog steeds ouders
nodig die willen helpen. Wilt u serieus overwegen
of u één of meerdere dagen tijdens de lunch en
buitenspelen wilt helpen. We hebben de bezetting
nog niet rond. We rekenen op ouderhulp. We zijn
van mening dat de dienstverlening in de vorm van
TSO ook wat vraagt aan deelname om het goed
te kunnen organiseren. Er staat een
vrijwilligersvergoeding tegenover.
 We maken een TSO-plan met nieuwe afspraken.
We verwachten dat dit volgende week afgerond
kan worden. Daaruit volgt ook een nieuw
emailadres. Dat maken we u nog bekend.
De (on)kosten hebben we opnieuw berekend.
Voor kinderen die vast overblijven wordt het tarief
€2,50 per keer. Incidenteel overblijven noemen
we in het vervolg ‘flex’. Daarvoor wordt het tarief
€3,= per keer. Voor beide is een stempelkaart
beschikbaar van 20 afnames. Deze kaart gaat
mee zolang die niet vol is. Volgende week
ontvangen ouders die gebruik maken van de TSO
van Julia het restant van de huidige stempelkaart
retour op de rekening. Het vraagt van u gelijk
actie om een nieuwe stempelkaart te kopen (vast:
€50 en flex €60,=). Voor vast gebruik van de TSO
geeft u de dagen door.








Als deze reeds bekend zijn hoeft u daarin geen
actie te ondernemen. Anders geeft u deze door
naar de huidige TSO-email.
U ontvangt afzonderlijk van deze nieuwsbrief de
jaarkalender en infoboekje.
Er zijn bij deze nieuwsbrief verschillende losse
documentjes (flyers) van:
de bibliotheek in Asperen;
de hobbyclub;
de kinderfysio
hockeyclub

Groep 5-8
 Zoals u nog wellicht weet hebben we een
Ecoteam opgericht, samen met de andere
onderwijspartners van de Brede School Asperen.
Daarin zitten groep 8 leerlingen. Dit jaar zijn dat
Germaine, Jayden, Judith en Jelle. We hebben de
eerste bespreking gehad. We richten ons nu op
het inzamelen van geld om het plein leuker te
maken voor de kinderen dan alleen grijze tegels.
Het plan dat er ligt vraagt om sponsoring. De
eerste actie wordt een sponsorloop. U hoort daar
nog meer over.
 Groep 6/7 en 8 gaan vrijdag 14 september naar
KLM-Open. Daar krijgen ze een golfclinic en zien
ze hoe een golfwedstrijd in zijn werk gaat.
 Groep 8 doet mee met de Optimist- on-tour. Ze
gaan leren zeilen, zowel de theorie (in de klas) als
in de praktijk in het Lingebos.
 U kunt tot en met maandag de inschrijfformulieren
voor de typecursus nog mailen naar de
cursusleiders.
Met vriendelijke groet,
J.H. de Man

Een veilige plaats voor groei en ontwikkeling
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