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Agenda
16-10
19-10
26-10
30-10
09-11
25-11

Hele dag
08.30 uur
‘s Middags
Hele dag

Studiedag – kinderen vrij
Start herfstvakantie
Weer naar school
Spelletjesmiddag
Inloop met ouders vervalt
Studiedag

Corona
Door de huidige Corona-maatregelen zijn we genoodzaakt om een aantal dingen in onze planning
aan te passen. Zo zullen na de herfstvakantie de grote vieringen opgeschort worden en kunnen
activiteiten met ouders geen doorgang vinden.
Een enkele keer kan het voorkomen dat een ouder mee naar binnen moet lopen. Wij vragen vanaf
nu aan iedereen die niet tot ons team behoort een mondkapje te dragen als ze onze school
betreden.

Studiedag
Aanstaande vrijdag hebben we een studiedag. Tijdens deze studiedag gaan we het ‘s morgens
hebben over onze nieuwe methode voor rekenen, Pluspunt. ‘s Middags gaan we het rapport en de
driehoeksgesprekken evalueren.

Berichtje van de Ouderraad
Vandaag krijgt uw kind de factuur mee voor de Ouderbijdrage. Gezien de huidige omstandigheden
omtrent Covid-19 en het daardoor niet doorgaan van het schoolreisje van afgelopen jaar, heeft de
Ouderraad besloten om de Ouderbijdrage eenmalig te verlagen naar € 25 voor het schooljaar
2020/2021. Dit kunnen we alleen doen omdat we ervan uit gaan dat deze bijdrage, hoewel vrijwillig,
ook betaald wordt. Alle activiteiten, mits niet door de overheid verboden, zullen zoveel mogelijk in
aangepaste vorm doorgang vinden.
Er zijn fondsen die bepaalde schoolkosten vergoeden als ouders daarvoor niet de financiële
middelen hebben. Als u denkt dat u in aanmerking komt voor een van deze fondsen, kunt u juf
Renate benaderen.

Schoolfotograaf
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Vandaag krijgt uw kind de inlogkaart met codes mee om de schoolfoto te bestellen. Op de site van
foto Koch (www.fotokoch.nl) kunt u met de persoonlijke code de foto’s van uw kind(eren) bestellen.

Het gaat hard, maar we zijn er nog niet: Ede – Doetbonnen voor een groener plein.
De Ede Doet-bonnen zijn inmiddels verspreid. We hebben al wat donaties gekregen, maar zijn er
nog lang niet.
We hebben inmiddels bijna €2000,- opgehaald met de Ede
Doet bonnen, maar we zijn er nog niet. We hebben nog
€500,- nodig om ons bedrag compleet te krijgen. Heeft u nog
bonnen liggen? Of weet u iemand die de bon toch niet gebruikt?
Wij willen ze graag gebruiken voor ons plein, zodat we een
mooie en fijn schoolplein krijgen met veel speel- en
verstopplekken voor de kinderen.
Ons initiatief is direct te vinden middels de volgende link:
https://www.ededoet.nl/activityDetails.php?id=2036
Op de site van Ede Doet kunt u het initiatief vinden bij: Groen
Schoolplein Balgzand fase 3.
Wilt u niet digitaal doneren of lukt dat niet, dan kan uw kind een
papieren bon inleveren in de brievenbus van onze school of in de
verzameldoos die we op de balie zullen zetten. Doneren kan tot
en met zondag 25 oktober.
We hopen op een mooie opbrengst!

