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2022
De kop is eraf! De eerste dagen van het jaar zitten er alweer op. De vakantieverhalen zijn verteld,
de nieuwe meubels zijn in gebruik genomen en het lijkt alsof we niet weg zijn geweest. Uitgerust en
vol goede plannen zijn we 2022 begonnen.

Vanuit de ouderraad
Uit de administratie van de ouderraad is gebleken dat een deel van de ouders de ouderbijdrage nog
niet heeft voldaan. Deze bijdrage is vrijwillig, dus u zult geen herinnering krijgen als u nog niet
betaald heeft.
Toch wil ik u erop wijzen dat we met uw bijdrage onder andere het Sinterklaasfeest bekostigen.
Kinderen in de onderbouw en middenbouw hebben toen een cadeautje gekregen. De kinderen uit
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de bovenbouwgroepen hebben een klassencadeau gekregen. Ook de kosten van vieringen die dit
schooljaar nog komen worden betaald uit de ouderbijdrage. Tevens sparen wij voor het schoolreisje
van volgend jaar. Een deel van de binnengekomen ouderbijdrage wordt namelijk opzijgezet, zodat
we volgend jaar geen grote bijdrage aan ouders hoeven te vragen. Op dit moment is het – gezien
de inkomsten – helaas niet mogelijk geld te reserveren voor het schoolreisje van volgend
schooljaar. Dat heeft gevolgen voor het schoolreisje van volgend jaar. Ik zou u daarom willen
vragen om de ouderbijdrage alsnog te voldoen.

Nieuw meubilair
Enige tijd geleden hebben de kleutergroepen nieuwe tafels, stoelen en kasten ontvangen. In de
kerstvakantie is er nieuw meubilair voor de andere groepen gekomen. Alle tafels hebben dezelfde
hoogte, de stoelen hebben voetenplankjes zodat de kinderen goed kunnen zitten. De nieuwe
instructietafels zijn halfrond. Over een paar weken komen er ook nieuwe kasten. Dan past alles
weer goed bij elkaar.

Vacature Maneschijn
Voor de kerstvakantie hebben wij u al op de hoogte gebracht van de aangepaste schoolweek voor
de kinderen uit de Melkweg en de Maneschijn. Alle kinderen uit deze groepen gaan vier dagen in de
week naar school en volgen een dag thuisonderwijs. Deze aanpassing was helaas nodig omdat we
nog geen vervanger voor meester Sonny hebben gevonden.
De afgelopen dagen hebben we deze vacature op zoveel mogelijk verschillende platformen
geplaatst. Ik wil iedereen die de vacature heeft gedeeld bedanken. Tot op heden hebben we nog
geen reacties ontvangen. Daarom de vraag aan iedereen om onze vacature (nogmaals) binnen uw
netwerk te delen.

