Nieuwsbrief school Het Hoge december 2017 – januari 2018

Nieuwjaarswens
Na twee weken vrij te zijn geweest,
zijn we op 8 januari weer gestart.
We wensen u allen een gelukkig en
voorspoedig jaar toe!

Thema ‘Mijn lijf’
Op 8 januari zullen we starten met het schoolthema ‘Mijn lijf’. In alle groepen zal er die week aandacht
worden besteed aan diverse zaken rondom dit thema. Dit zal gebeuren tijdens de lessen van 4 keer
Wijzer. Op 19 januari is de afsluiting van het thema. Tussen 8.20 uur tot 8.45 uur kunnen ouders een
rondje maken door de school om alle werkstukken te bekijken.
Tevredenheidsonderzoek
Eind 2016 hebben we u gevraagd om een tevredenheidsonderzoek in te vullen. De informatie die hier
uit voort is gekomen, gebruiken we nu in het proces rondom de samenvoeging met De Vordering.
Binnen SKBG wordt echter een ander systeem gebruikt. Om de gegevens met elkaar te kunnen
vergelijken, zal er wederom een tevredenheidsonderzoek afgenomen worden. In de bijlage treft u een
vooraankondiging aan. In deze brief staat meer informatie. Mocht u nog vragen hebben, kunt u terecht
bij Francijna de Kooter (directeur) of bij de projectleider (zijn gegevens staan in de brief).
Reminder contactavond
I.v.m. een vervolgcursus over hoogsensitiviteit vervalt de contactavond van 17 januari voor de groepen
1,2 en 3. Kunt of wilt u niet wachten tot 22 februari? Dan mag u natuurlijk een andere afspraak met de
leerkracht maken.
Ouderbijdrage
Jaarlijks innen we de ouderbijdrage. Deze bedraagt per leerling €15,- per schooljaar. De ouderbijdrage
is vrijwillig en wordt gebruikt voor zaken waarvoor de school geen bekostiging ontvangt. U kunt hierbij
denken aan de paasviering, de kerstviering, het sinterklaasfeest. Maar ook andere activiteiten waar
aan we deelnemen worden van de ouderbijdrage betaalt. Net als vorig jaar is er voor gekozen om de
betaling te splitsen van de betaling voor schoolreis of schoolkamp. Daarover krijgt u in april meer
informatie. Wij willen u vragen om de ouderbijdrage vóór 1 maart over te maken. U kunt dit
overmaken naar NL80 RABO 0366 4129 14 t.n.v. VCO Vorden. In de omschrijving graag vermelden dat
het gaat om de ouderbijdrage, de naam (voor- en achternaam) van uw kind(eren) en de groep. Per
gezin mag dit bedrag bij elkaar opgeteld worden. Wel graag duidelijk vermelden om welke kinderen in
welke groep het gaat. Hierdoor kan de betaling beter verwerkt worden in onze administratie.
Mocht u, om wat voor reden dan ook, niet kunnen betalen, dan kunt u dit bij Francijna de Kooter
aangeven. In overleg zal er dan gekeken worden naar de mogelijkheden van een betalingsregeling.
Foto’s kerstviering
De foto’s van de kerstviering van groep 3 t/m 8 zijn helaas niet gelukt. Er zal dus geen link
doorgestuurd worden.

Belangrijke data maand januari en februari
8 januari
Start Thema ‘Mijn lijf’ (groep 1 t/m 8)
18 januari
Contactavond 3 groep 4 t/m 8 (opgeven t/m 11 januari)
19 januari
Afsluiting Thema ‘Mijn lijf’.
22 januari
Onderwijsavond (zie eerdere uitnodiging)
29 januari
Studiedag (alle leerlingen vrij)
16 februari
Rapport 1 mee
20 februari
2e informatieavond groep 3
20 t/m 22 februari
Adviesgesprekken groep 8
22 februari
Contactavond 4
23 februari
Studiedag (alle leerlingen vrij)
26 februari t/m 2 maart
Voorjaarsvakantie
Bijlagen
Informatiebrief over het tevredenheidsonderzoek
Vriendelijke groeten, team Het Hoge

