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Beste ouders/verzorgers,
Na een weekje uitrusten zijn we deze week weer voortvarend begonnen en kijken we al uit naar de
gezellige feestmaand, die komen gaat.
Van de ouderraad heeft u een brief ontvangen over de ouderbijdrage. Die is voor de vakantie
meegegeven aan uw kind. Heeft u de brief niet ontvangen? Dan vindt u de brief nogmaals in de bijlage.
Uw bijdrage is meer dan gewenst. De eerste uitgaven voor dit schooljaar vinden nu plaats. Denk
bijvoorbeeld aan de inkoop voor die gezellige feestmaand!
In de brief stond het e-mailadres van de nieuwe penningmeester Wesley Meijer niet goed vermeld.
Voor vragen kunt u hem mailen via w.meijer@or.kbslettertuin.nl. Ook kunt u met vragen bij
ondergetekende terecht.
Met vriendelijke groet,
Mariska Zwart
Directeur KBS Lettertuin
Schoolontbijt
Op vrijdag 9 november krijgen alle kinderen op school een ontbijt. In de bijlage leest u hier meer over.
Voor één keer kunnen de kinderen dus zonder ontbijt naar school komen. Samen ontbijten is niet
alleen leuk, maar ook een gezonde start van de dag.
Alle kinderen moeten zelf bord, beker en bestek meenemen.
Lerarentekort
Het lerarentekort komt steeds dichterbij. Bij ziekte van een leerkracht is het bijna onmogelijk om
vervanging te vinden. Ogenschijnlijk hebben we er op de Lettertuin nog geen last van. Dit komt vooral
door een team van leerkrachten, dat zich nauwelijks ziek meldt en bereid is om een dag extra te
werken, zodat de schooldag van de kinderen gewoon doorgang kan vinden.
In de bijlage van het College van Bestuur leest u meer over de problematiek.
Klassenouders
Dit zijn de klassenouders voor dit schooljaar:
Groep 1/2A: Sheela, moeder van Dylaino
Groep 1/2B: Masha, moeder van Mila
Groep 3: Brenda, moeder van Milan
Groep 4: Sharon, moeder van Celeste
Groep 5: Jeannette, moeder van Dean
Groep 6/7: nog niemand!
Groep 8: Yasmine, moeder van Annick
In een kort protocol hebben we met het team vastgelegd wat de klassenouder doet. Zo is het doel en
is de inhoud van de taken van de klassenouder helder voor iedereen. Een van de belangrijkste taken is
het enthousiasmeren van andere ouders om te helpen bij bijvoorbeeld uitjes en feesten. Met hulp van
alle ouders kunnen we de kinderen net dat extra’s geven, dat de leerkracht niet alleen voor elkaar
krijgt.
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Agenda
6 november
9 november
12-16 november
15 november
16 november
30 november
4 december
7 december
20 december
21 december

Ouderraad; een keertje meekijken of dit iets voor u is?
Nationaal Schoolontbijt
Voortgangsgesprekken; inschrijven via de link in de e-mail van de leerkracht
Medezeggenschapsraad
15:15 uur school versieren voor Sint
Studiedag onderbouw; groep 1 en 2 zijn vrij
Sinterklaasfeest; continurooster (schooldag van 8:30-14:00 uur)
15:15 uur school versieren voor Kerst
Kerstviering; continurooster (schooldag van 8:30-14:00 uur)
Kerstdiner ’s avonds (tijd volgt)
Vrije dag: Eerste dag van de kerstvakantie

