Nieuwsbulletin basisschool De Grienden

vrijdag 21 april 2017

Beste ouders/verzorgers,
Op de drempel van de meivakantie sturen wij u nog een nieuwsbrief. Uw
bijzondere aandacht vragen we voor het bericht van de Oudercommissie over de
ouderbijdrage. Verder treft u in deze nieuwsbrief onder andere informatie aan
over de dorpsavond van maandag 10 april en over de pauzehap. Ook maken we
graag van de gelegenheid gebruik u plezierige Havenfeesten, Koningsdag,
Bevrijdingsdag en uiteraard een prettige vakantie te wensen. Graag tot ziens in
mei!
Leiding en leerkrachten basisschool De Grienden

_____________________________________________________
Ouderbijdrage nog niet betaald?!
Helaas hebben we van de Oudercommissie en de oudergeleding van de
Medezeggenschapsraad vernomen dat een flink deel van de ouderbijdrage (nog)
niet is binnengekomen. Het gaat om een bedrag van in totaal 2595 euro.
De ouderbijdrage is bedoeld voor extra activiteiten die geen onderdeel uitmaken van het
verplichte lesprogramma. Denk aan excursies, de sportdag, kerst-, sinterklaas- en
paasactiviteiten en natuurlijk het schoolreisje. De ouderbijdrage is op onze school 30
euro per kind per schooljaar en wordt in twee termijnen geïnd (in november en maart).
Cijfermatige uitleg
In de eerste helft van het schooljaar is er voor 84 kinderen geen ouderbijdrage betaald.
In de tweede helft van het schooljaar (de tweede betaling moest voor 30 maart gedaan
worden), is voor 89 kinderen geen ouderbijdrage betaald. Als we naar beide periodes
kijken, hebben we helaas geconstateerd dat het in 77 gevallen gaat om dezelfde
kinderen waar nog niet voor betaald is. Deze ouders hebben in totaal nog een bedrag van
30 euro per kind aan ouderbijdrage ‘open staan’. Alles bij elkaar opgeteld, mist de OC
nog 2595 euro. Dat is een flink bedrag, waarvan de kinderen veel leuke dingen kunnen
doen.
Betaalmogelijkheden
Bent u vergeten het bedrag over te maken? Doe dit dan alsnog zo snel mogelijk. Het
rekeningnummer is NL53 RABO 0149486480 t.n.v. Stichting Oudercommissie.
Wilt u er in de toekomst zeker van zijn dat u niet meer vergeet te betalen, machtig de
OC dan de ouderbijdrage af te schrijven.
Zit u momenteel wat krapper bij kas, waardoor u de ouderbijdrage nu niet kunt betalen,
neem dan contact op met Arjan van Wageningen, penningmeester van de OC
(vwageningen@ziggo.nl), om bijvoorbeeld een betalingsregeling af te spreken.
Ook kunt u een beroep doen op de Stichting Leergeld. Deze stichting zet zich in voor
kinderen van 4 tot 18 jaar die vanwege gebrek aan geld niet mee kunnen doen met hun
leeftijdsgenoten.
De wet bepaalt overigens dat de ouderbijdrage vrijwillig is. U bent dus niet verplicht
ouderbijdrage te betalen. Scholen mogen kinderen dan wel uitsluiten van extra
activiteiten, uw kind mag dan bijvoorbeeld niet mee op schoolreis. Gelukkig hebben wij
dit soort pijnlijke situaties tot nu toe kunnen vermijden.
Bent u principieel tegen het betalen van ouderbijdrage, geef dit dan aan ons door.

Indeling groepen en leerkrachten helaas nog niet bekend
We kunnen op dit moment helaas nog geen duidelijkheid geven over de indeling
van de groepen en de verdeling van de leerkrachten voor het schooljaar 20172018.
We zijn nog druk in overleg met stichting De Waarden over de berekeningen en
mogelijkheden. We hopen in het nieuwsbulletin van juni aan te kunnen geven hoeveel
groepen wij mogen bezetten en welke personele middelen wij mogen ontvangen. Daarna
kunnen we de kinderen over de groepen verdelen. Wij vragen u nog even geduld te
hebben. Achter de schermen wordt druk overlegd en hard gewerkt om de verschillende
mogelijkheden in beeld te brengen.

Samen staan we sterk
Maandag 10 april is de eerste dorpsavond geweest, Daarbij waren ouders,
andere inwoners van het dorp, leden van verenigingen, medewerkers van de
gemeente, de buurtsportcoach, de jongerenwerker, de wijkagent, medewerkers
van het Centrum voor Jeugd & Gezin, medewerkers van kindercentra De Roef en
basisschool De Grienden en andere belangstellenden aanwezig.
De vragen die we besproken hebben, zijn: ‘Waar ben je trots op?’ en ‘Wat kunnen wij
nog verbeteren?’ Op basis van deze vragen konden we in groepjes verder praten over de
sociale veiligheid in Lage Zwaluwe: Wat speelt er? Hoe gaan we hier mee om? Wat is er
nodig?
De avond is bezocht door een enthousiaste groep mensen die allemaal hebben
meegedacht en –gepraat over dit onderwerp.
De gemeente heeft de avond geleid, mensen die te maken hebben met de sociale
veiligheid in Lage Zwaluwe hebben zich voorgesteld en wij hebben als school iets verteld
over het anti-pestbeleid. Samen hebben we mooie ideeën besproken die verder
uitgewerkt worden.
Iedereen was zeer tevreden over de avond, er komt zeker een vervolg.

Schoolregel van de maand:
Met lachen is niks mis, zolang het maar niet om een ander is
In april besteden we schoolbreed aandacht aan de regel: ‘Met lachen is niks
mis, zolang het maar niet om een ander is’. Is mei is onze schoolregel: ‘Laat
iedereen merken, dat je kunt samenwerken’.
We willen de kinderen ervan bewust maken dat zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen
gedrag. U kunt ons hierbij helpen door de regels thuis ook te bespreken en uit te voeren.

Wij gaan voor vijf dagen gezond
We ontvangen geen EU-schoolfruit meer, maar willen met de kinderen wel
blijven genieten van gezonde tussendoortjes. We vragen u daarom uw
kind(eren) alleen nog gezonde tussendoortjes mee te geven. Wat wij daaronder
verstaan, leest u verderop in dit bericht. Verpakte koeken (Liga, Snelle Jelle
e.d.) vallen niet onder gezonde tussendoortjes en worden ongeopend mee terug
gegeven.
Wat een kind eet, is natuurlijk de verantwoordelijkheid van de ouders of verzorgers. Wij
zien het echter ook als onze taak om bij te dragen aan een gezonde leefstijl. Bijvoorbeeld
met het eten van groente en fruit. Spelenderwijs ontdekken de kinderen dan ook meer
over waar ons eten vandaan komt en over het lichaam. Die vorm van leren door ervaren
werkt goed. U plukt daar overigens thuis ook de vruchten van. Uit onderzoek blijkt dat
fruit eten op school ervoor zorgt dat kinderen ook na school vaker fruit en groente eten.
Wat kunt u meegeven?
Fruit
Een portie vers fruit. Denk aan appel, sinaasappel, banaan, mandarijn, aardbeien,
bosbessen, kiwi, nectarine, perzik, meloen,etc.
Een fruitsalade of fruitspiesje
Bevroren fruit (druiven, frambozen, bosbessen)
Een paar gedroogde vruchten, zoals pruimen, abrikozen of een handje rozijnen
Dadel gevuld met zachte geitenkaas of zuivelspread.
Groente
Een portie (snack)groente. Zoals komkommer, cherrytomaatjes, reepjes paprika,
geschrapte worteltjes, radijsjes, stukjes rauwe bloemkool, bleekselderij, rettich, etc.
Een cocktailprikker met cherrytomaatje met bolletjes mozzarella en blaadjes basilicum.
Tomaatjes of komkommerschuitjes gevuld met hüttenkäse, op smaak gemaakt met ui en
kruiden.
Schijfjes komkommer of worteltjes met pindakaas of notenpasta zonder toegevoegd zout
of suiker.
Rauwkostsalade.
Zuivel
Schaaltje magere yoghurt naturel of met je favoriete extra’s, zoals muesli, vers of
gedroogd fruit, noten of zaden.
Fruitsoep van gepureerd fruit, magere yoghurt of kwark en wat extra fruit en eventueel
wat walnoten als garnering. Lepelen maar!
Noten
Een handje ongezouten noten. Kies wat je lekker vindt: amandelen, cashewnoten,
pinda's, walnoten, hazelnoten, macadamia...
Plakjes banaan of appel met daarop een beetje pindakaas of notenpasta zonder
toegevoegd zout of suiker.
Graanproducten
Een stevige volkoren boterham of volkoren knäckebröd.
Volkoren tostivariaties: met verse geitenkaas met een paar walnoten of pijnboompitten
en plakjes druif, met 30+ kaas met ananas of plakjes tomaat.
Volkoren mueslibolletje.
Flensjes van volkoren meel en halfvolle melk. Heerlijk zoet met aardbeien, bramen of
bessen en een lepel magere kwark of hartig met prei, ui en kerrie.

Belangrijke data en andere nuttige informatie
Een ziek kind? Geef dit dan zo mogelijk vóór 08.20 uur telefonisch aan ons door!
April
Vr. 21 april
Vr.middag 21 april t/m vrijdag 5
mei
Mei
Di. 9 mei
Do. 25 mei
Vr. 26 mei
Juni
Ma. 5 juni
Wo. 7 juni
Ma. 19 juni
Wo. 21 juni
Wo. 28 juni

Activiteit
Koningsspelen – ’s middags (vanaf 12.30 uur) zijn alle
leerlingen vrij
Mei vakantie
Activiteit
Papadag groep 3
Hemelvaart - vrije dag
Vrije dag
Activiteit
Tweede Pinksterdag – vrije dag
Kijkmiddag in de klas, voor de groepen 4 t/m 7,
van 12.30 uur tot 13.00 uur
Schoolreisje groep 3 t/m 6
Kleuterfeest
Waardendag – alle kinderen zijn vrij

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2017-2018
Herfstvakantie

Van vrijdagmiddag 13 oktober (alle kinderen
zijn om 12.30 uur uit) t/m vrijdag 20 oktober
2017
Van vrijdagmiddag 22 december 2017 (alle
kinderen zijn om 12.30 uur uit) t/m vrijdag 5
januari 2018
Van vrijdagmiddag 9 februari 2018 (alle
kinderen zijn om 12.30 uur uit) t/m vrijdag 16
februari 2018
Vrijdag 30 maart en maandag 2 april 2018
Van vrijdagmiddag 20 april 2018 (alle kinderen
zijn om 12.30 uur uit) t/m vrijdag 4 mei 2018
Donderdag 10 mei en vrijdag 11 mei 2018
Maandag 21 mei 2018
Van vrijdagmiddag 6 juli (alle kinderen zijn om
12.30 uur uit) t/m vrijdag 17 augustus 2018

Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
De data van de studiedagen zijn nog niet bekend.
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