Website/app
Een tijdje geleden is de nieuwe website de lucht in gegaan. Dit betekent dat de
schoolapp niet meer gebruikt kan worden. U kunt wel naar de website gaan op uw
telefoon en kiezen voor de optie “toevoegen aan startscherm”. De website is geschikt
gemaakt voor de telefoon, dus op die manier als soort app te gebruiken. Dit zelfde zou u
ook kunnen doen met de website www.overblijvenmetedith.nl

Overblijven
Mocht uw kind het hele jaar dezelfde dagen overblijven, dan kunt u dit gemakkelijk
instellen.
Stap 1. Log in
Stap 2. Ga naar agenda
Stap 3. Meerdere dagen wijzigen
Stap 4. Periode aangeven tot wanneer ze overblijven. (kan tot einde van het jaar). En
dan staat het voor een jaar vast.
Vergeet niet uw kind af te melden voor 10 uur als het niet komt overblijven. Als uw kind
in de loop van de ochtend ziek naar huis gaat, zullen we deze kosten niet rekenen. U
kunt Rolien dan een mail sturen dat uw kind ziek naar huis is gegaan en daarom niet bij
de overblijf was.

Schoolfoto’s
De foto’s zullen in de week na de herfstvakantie meegaan met de kinderen.

Schoolreis/kleuterfeest
Het schoolreisgeld wordt geïnd door school. Dit bedrag is ook alleen bestemd voor de
schoolreis of het kleuterfeest. Het bedrag dient u over te maken voor 1 maart 2018 op
rekeningnummer NL 24 RABO 0358 3198 54 t.n.v. De Buitenvree onder vermelding
van schoolreis en de naam en groep van uw kind.
Indien u om financiële redenen niet in staat bent om dit bedrag te betalen, kunt u dit
aangeven bij de directie. Er kan altijd in termijnen worden betaald als dat gewenst is.
Wel is het zo dat wanneer het schoolreisgeld niet is voldaan uw kind niet kan deelnemen
aan de schoolreis.
Onderstaande bedragen gelden per jaar per kind.
Groep 1 en 2
Groep 3 en 4
Groep 5, 6 en 7
Groep 8
Kleuterfeest
Schoolreis
Schoolreis
Kamp Ameland
€10,00

€35,00

€38,00

€110,00

Bijdrage schoolfonds
De bijdrage voor het schoolfonds wordt geïnd door de ouderwerkgroep. Deze bijdrage
bedraagt €20,00 per kind per jaar. Dit bedrag wordt besteed aan o.a. het
Sinterklaasfeest, Kerstfeest, paasviering e.d.
Van Pallandtlaan 3-5 7742 WJ Coevorden T: 0524 - 512232
E: directie@obsbuitenvree.nl
W: www.obsbuitenvree.nl

Het bedrag wordt middels automatische incasso geïnd door Stichting OWG Buitenvree.
Hiervoor moet u een machtigingsformulier invullen.
Zonder uw bijdrage kunnen de feesten op school niet worden georganiseerd.

Ouderhulp
Voor verschillende commissies zoeken wij nog nieuwe hulpouders. Mocht het u wat lijken
om hulpouder te worden of zou u graag meer informatie willen over de commissies, dan
kunt u terecht bij Rolien Meijerink rmeijerink@obsbuitenvree.nl.
Washulp:
Zou u misschien 3 x per jaar de schoolwas willen doen voor school? We zoeken nog 1
hulpouder hiervoor.
OWG:
De Ouderwerkgroep is haastig op zoek naar nieuwe leden. Vind jij het leuk om bij
activiteiten zoals sinterklaas, kerst, sportdagen op school te helpen? En mee te denken
over de organisatie hiervan? Laat het ons dan weten.
Kriebelteam:
Het kriebelteam is op zoek naar nieuwe ouders. Na elke vakantie worden de kinderen
gecontroleerd op luizen. Wilt u daar bij helpen? Dan horen we het graag!

Afsluiting IPC
Aanstaande vrijdag is de afsluiting van IPC van 12.00-12.30 voor de groepen 4 t/m 8. De
groepen 6/7 en 7/8 zullen een modeshow houden in de hal. U bent allemaal van harte
welkom.

Kanjerregels
Week 44: Niet zoveel op elkaar letten
Door alleen maar op een ander te letten,
kun je zelf geen stap meer verzetten
Week 45: Iedereen hoort erbij
Ik mag niet meedoen, dat is niet fijn
Hoe meer zielen, des te meer gein
Week 46: Let op je taalgebruik
Gewoon praten is OK,
Maar schreeuwen of grove taal NEE!
Week 47: Lopen in school
Het is heel erg fijn
Dat iedereen rustig loopt in de school en op het plein
Agenda oktober
18
peuterochtend
20
afsluiting IPC groep 4 t/m 8 12.00 – 12.30 uur
Agenda november
1
studiedag, alle leerlingen zijn vrij
8
oud papier
13
Ganzenmarkt, alle leerlingen zijn vrij
17
rapport gaat mee
20/21
ontwikkelgesprekken
28
MR vergadering 19.30

De volgende nieuwsbrief verschijnt 21 november
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