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GELUKKIG NIEUWJAAR
Proost! Al het goede en gezondheid voor 2018.
Het was een gezellige drukte in de hal van de
school. Met elkaar hebben we getoost op het
nieuwe jaar. Een jaar waarin er weer veel staat te
gebeuren. We beginnen met de aanleg van het
nieuwe schoolplein. Als het weer mee zit,
beginnen wij begin februari, met de aanleg van
het nieuwe schoolplein.
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Als zij het eindexamen behaald hebben kunnen zij
doorgaan met jeugd EHBO. Groep 7 zal er ook bij
betrokken worden, maar zij doen geen examen.

SCHOOLKAMPEN
De dagen gaan alweer lengen……..nog even
geduld en we kunnen weer lekker naar buiten.
Wij hebben er ook zin in en zijn gestart met de
organisatie van de schoolkampen. Ook dit jaar
hebben we de accommodatie voor de gehele week
geboekt. Wij gaan met de groepen 3 t/m 8 naar
“Hoekelum”, in het Bennekomse bos. Voor het
vervoer van de groepen 3 t/m 6 een mooie rit met
de auto. Voor de groepen 7 en 8 een prachtig
verrassende fietstocht.
Wij zijn gekomen tot het volgende :
25-26-27 juni
Groep 7/8: €
70,Termijnen
1e €30,00
2 e €20,00
3 e €20,00

EHBO
Vanaf donderdag 12 januari zal Esther Roelofs van
den Berg, de EHBO lessen verzorgen in groep 8.
Helemaal nieuw van opzet is dat de leerlingen gaan
werken met een mobiele telefoon tijdens de EHBO
lessen. Zij mogen op de donderdag hun eigen
mobiel meenemen. Het mobiel protocol is in groep
7/8 besproken. Het hangt aan het prikbord in de kas,
in de hal en het is te downloaden van de website.
De EHBO lessen worden op 7 juni afgesloten met
een officieel examen. De uitnodiging krijgt u
uiteraard nog.

27-28 juni
Groep 5/6: €
35,Termijnen
1e €15,00
2 e €10,00
3 e €10,00

28-29 juni
Groep 3/4: €
35,Termijnen
1e €15,00
2 e €10,00
3 e €10,00

2 nachten
1 nacht
1 nacht
U kunt op de volgende wijze betalen.
 Overmaken: Het bedrag overmaken op
rekeningnummer:
NL95 RABO 0331923130 t.n.v. Palet
Opheusden
 Contant: Het gehele bedrag in een envelop
aan de leerkracht geven, uiterlijk 3 april.
Voorzien NAAM/GROEP
 Termijnen: drie termijnen (uiterlijk 5
februari, 12 maart, en uiterlijk 9 april.
contant aan de leerkracht betalen. In een envelop
voorzien van NAAM/GROEP en TERMIJN.

Voor de leerkrachten is het belangrijk dat wij een
duidelijk overzicht hebben van de betalingen. Wilt
u op de envelop duidelijk het volgende noteren:
 voor en achternaam
 groep.
 termijnen: a.u.b. de maand vermelden.
Wilt u zich aan de data van de betalingen houden.
Ook wij moeten onze verplichtingen nakomen bij
accommodatie Hoekelum.
Verdere informatie over de schoolkampen zoals
inschrijven als begeleider, keuken, vervoer en
boodschappen doen, ontvangt u in de maand
februari. Het strookje a.u.b. uiterlijk vrijdag 2
februari inleveren bij de leerkracht van uw kind.
Ouders/voogden van schoolgaande kinderen, in de
leeftijd van 4 tot 18 jaar die in de WestBetuwe (Buren, Culemborg, Geldermalsen,
Neder-Betuwe, Neerijnen en Tiel) wonen,
kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld
Westbetuwe, als zij een inkomen of uitkering
hebben die aantoonbaar lager is dan 120% van het
bijstandsniveau. Ook ouders, die misschien meer
verdienen dan deze norm, maar gebruik maken
van een schuldenregeling kunnen in veel gevallen
bij onze stichting terecht.
Voor meer info, ga naar stichting leergeld.
NETWERK
U heeft een schrijven gekregen over het
veranderen van ons netwerk. Donderdag 18
januari zijn wij telefonisch niet bereikbaar.

PLASTIC DOPPEN VOOR KIKA
Dit jaar zijn we gestart met het inzamelen van
plastic doppen voor Kika. Inmiddels zijn de eerste
duizenden doppen weggebracht. Fijn dat er zoveel
kinderen actief aan het verzamelen zijn!

CREA-MIDDAGEN
Op donderdag 1 februari starten we weer met 4
weken crea-middagen. We hebben een aantal
ouders die ons komen helpen. Zijn er nog meer
ouders die 4 weken willen helpen? Vooral bij de
onderbouw zou het prettig zijn als we extra ouders
hebben. De crea-middagen zijn van 13.00 uur tot
14.15 uur. Opgeven kan bij juf Jeanette of juf
Sandra.
Kunt u ons aan de volgende benodigdheden
helpen voor de crea-middagen? Verschillende
grootte en vormen van plastic bakjes en potten die
u niet meer gebruikt. Ook graag schone,
uitgespoelde melkpakken.
SCHOOLPLEIN
Het lijkt of dat het project schoolplein een tijd
heeft stil gestaan, maar achter de schermen zijn
we toch druk geweest om de nodige financiën bij
elkaar te krijgen.
Dat is op zekere hoogte gelukt. Ons deel van het
schoolplein wordt binnenkort vernieuwd volgens
de plannen die wij tijdens de informatieavond met
jullie hebben gedeeld. Wij hebben hiervoor de
financiën inmiddels ontvangen.
Alleen krijgen wij vanuit de gemeente niet
voldoende geld om ook de achterkant van de
school (het voetbalveld) te vernieuwen. Dit is ook
grond van de gemeente en behoort niet bij de
school, alleen wilden wij in samenspraak met de
gemeente hier ook iets moois van maken.
Helaas is dat niet gelukt omdat wij daarvoor niet
voldoende geld van de gemeente krijgen en wij
dat zelf niet kunnen bekostigen. Bovendien is het
ook onze grond niet.
Wij kunnen u dus wel melden dat het plein aan de
voorkant van de school volledig wordt vernieuwd!
Zoals het er nu uitziet zullen wij hier eind januari
2018 een start mee gaan maken.
Wellicht komt er nog een moment waarop we
ouders kunnen gebruiken voor hulp tijdens de
werkzaamheden. Hierover ontvangt u dan bericht:
vele handen maken tenslotte licht werk!

MINILESSEN HELICON EN HPC
Groep 8 bezoekt op donderdag 25 januari het
Helicon. Dinsdag 30 januari zijn de minilessen op
het HPC.
Wij vertrekken om 8.30 uur.
Ook op dinsdag 30 januari zijn de advies
gesprekken met juf Willy. Ouder(s) en leerlingen
zijn bij dit gesprek aanwezig. Voor groep 8

worden er geen gesprekken ingepland op 13
februari of 15 februari 2018.
De inschrijfformulieren worden meegegeven.
Op bijgaand adres is veel informatie te vinden.
http://www.nieuweregelgevingovergangpovo.nl/schooladvies/

Agenda
16-01

Schoolverpleegkundige aanwezig.

17-01

Werk aan het netwerk

18-01 school telefonisch niet bereikbaar
24-01 t/m 03-02

JANUARI
22-01 Ibrahim Alwan
24-01 Xiri Damoiseaux
25-01 Mariam Alouais
25-01 Melika Rahmani
27-01 Jeffrey Goedhart

Nationale Voorleesdagen

25-01

Minilessen Helicon

29-01

Penseelstreekje nr 10

30-01

advies/eind gesprekken groep 8

