Nieuwsbrief school Het Hoge februari 2018

Koningsspelen/Bosfeest
Op donderdag 26 april vieren we samen met ‘De
Vordering’ het bosfeest. Na de voorjaarsvakantie sturen
we hiervoor een ouderhulpformulier. Noteer deze datum
vast in uw agenda en wilt u er alvast over nadenken of u
ons deze dag zou kunnen helpen? ALLE HULP IS WELKOM!
Pasen 2018
De Paasviering is dit jaar op donderdag 29 maart. De viering vindt ook dit jaar weer met alle kinderen
op school plaats. De kinderen zorgen zelf voor wat eten en drinken voor in de kleine pauze. Voor de
paasmaaltijd moeten de kinderen wel zelf hun bord, beker en bestek, voorzien van naam, meenemen
in een plastic tas. Het is belangrijk voor kinderen met een dieet, dat zij zelf voor eten zorgen in overleg
met de groepsleerkracht.
Meer informatie zal via de mail volgen.
Herinnering: 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.
Belangrijke data maand februari en maart
23 februari
studiedag
26 februari t/m 2 maart
voorjaarsvakantie
29 maart
paasviering
30 maart
studiedag
9 april
contactavond (opgeven t/m 2 april)
Vriendelijke groeten, team Het Hoge

