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Spelinloop voor onze kleuters kan i.v.m. regels RIVM geen doorgang vinden

The leader in me (TLIM)
Deze week staat gewoonte 2 centraal in de hele school.
Begin met het einddoel voor ogen.
Tijdens de startgesprekken van vorige week hebben we al veel mooie doelen van kinderen voorbij horen komen.
“Ik wil ervoor gaan zorgen dat ik me beter kan concentreren”. “Ik zou het fijn vinden als ik de sommen
van rekenen wat gemakkelijker ga vinden”. “Ik wil graag leren hoe ik niet zo snel boos word.” “Ik wil
beter worden in begrijpend lezen.”
Hartstikke knap dat kinderen heel goed weten waar ze zelf aan willen en kunnen werken.
Maar dan komen er natuurlijk weer nieuwe vragen bij.
Hoe ga je daarvoor zorgen? Wat ga je zelf doen? Heb je de hulp van je juf/meester hierbij nodig?
We gaan eens kijken hoe onze kinderen hiermee aan de slag gaan!
Met een doel voor ogen wordt het veel gemakkelijker om keuzes voor jezelf te maken, jezelf te focussen op dit doel en natuurlijk ook te bedenken: welke zaken zijn voor mij nu belangrijker.
Op naar gewoonte 3 dus!
Ouderbijdrage
Zoals u wellicht al weet of gelezen hebt in onze kalender vragen wij u jaarlijks om een ouderbijdrage. In
de kalender ontbreekt helaas het IBANnummer. Daarom hier nogmaals de tekst mèt IBANnummer. Wij
verzoeken u de bijdrage over te boeken naar onze oudervereniging.
“Alles kost geld. Zo ook het organiseren van een aantal extra activiteiten voor kinderen. De financiën
die wij van het rijk en de gemeente ontvangen zijn, om juist die extra activiteiten te bekostigen, niet
toereikend. Vandaar dat de oudervereniging, i.s.m. de school, u jaarlijks om een bijdrage vraagt. Deze
is vrijwillig. Uiteraard proberen wij deze bijdrage zo laag mogelijk te houden.
Het afgelopen schooljaar (2019- 2020) had u waarschijnlijk de ouderbijdrage al betaald, maar heeft een
aantal activiteiten geen doorgang kunnen vinden door het Coronavirus. Daarom is voor die kinderen de
ouderbijdrage voor dit jaar (2020- 2021) eenmalig verlaagd tot € 15,Heeft u vorig schooljaar nog niet betaald of komt uw kind nu voor het eerst naar school, dan betaalt u
het normale bedrag:
Voor het 1e en 2e kind: € 25,Voor het 3e kind € 20,Vanaf het 4e kind hoeft u geen ouderbijdrage meer te betalen. Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt ieder gezin een rekening. Wij doen een dringend beroep op u deze bijdrage tijdig te voldoen.
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot de penningmeester van de Oudervereniging,
ouderverenigingdebundertjes@obsh.nl. (Bankrekeningnummer NL31 ABNA 052.32.89.200
t.n.v. penningmeester Oudervereniging OBS De Bundertjes)”.
Even voorstellen
Hallo allemaal,
Mijn naam is Bibi Sanders. Ik ben 19 jaar en woon in Helmond. Ik ben momenteel een derdejaars studente van hogeschool de Kempel. Ik loop nu stage in groep 3 bij juffrouw Silke.
Deze stage duurt een half jaar en dan ga ik naar de bovenbouw. Ik heb er erg veel zin in en
ga er een leerzame en fijne tijd van maken!

@ikcdebundertjes

https://www.facebook.com/bundertjes

