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Beste ouders/verzorgers,
De afgelopen weken waren vooral van de minder fijne berichten. Tijd om november af te sluiten en
ons te richten op de meest feestelijke maand van het jaar; december!
De school is al mooi versierd en klaar voor de komst van Sinterklaas op dinsdag 4 december. Ouders,
bedankt voor het versieren! In groep 5 t/m 8 hebben de kinderen lootjes getrokken en kunnen zij nu
aan de slag met een surprise en een gedicht. Ook hebben deze kinderen van de ouderraad een envelop
meegekregen met hierin 5 euro voor het kopen van een cadeau.
En na Sint wordt de school omgetoverd in Kerstsferen. Ik heb begrepen, dat dit er altijd bijzonder mooi
en gezellig uit ziet. Mijn verwachtingen zijn hoog gespannen ;)
Een fijne feestmaand gewenst, we maken er met elkaar een warme maand van.
Met vriendelijke groet,
Mariska Zwart
Directeur KBS Lettertuin
Ouderbijdrage
Van de ouderraad heeft u een brief ontvangen over de ouderbijdrage. Zie ook de bijlage met de brief.
Hebt u al betaald? Heel fijn, dat is mooi op tijd voor 30 november.
Hebt u nog niet betaald? Graag zo snel mogelijk doen. De meeste kosten worden nu gemaakt. Denk
aan het reserveren van het schoolreisje met bus, het aanbetalen van de kamplocatie voor groep 8 en
de cadeautjes en lekkernijen deze maand.
Sommige ouders hebben de penningmeester Wesley (w.meijer@or.kbslettertuin.nl) of mij laten
weten, dat de betaling in delen komt of wat later komt. Dat is uiteraard prima en heel fijn om vast te
weten. Lukt het u nu niet om het geheel te betalen? Meld het dan ook bij Wesley of bij mij. Binnenkort
gaan de herinneringen de deur uit en dit is altijd een hele klus. Dus hoe meer betalingen zijn gedaan,
hoe minder werk dit is. Ook als u al heeft laten weten, dat u later betaalt, ontvangt u nu geen
herinnering.
Nieuwe ouders kunnen binnenkort de eerste brief verwachten, zie ook de bijlage.
De ouderbijdrage is vrijwillig en veel besproken in de media. Wat niet altijd genoemd wordt, is dat de
ouderbijdrage onmisbaar is om net die extra activiteiten te doen, die kinderen zich later nog zullen
herinneren. En zonder ouderbijdrage is dit echt niet mogelijk. Wat zou een school zijn zonder feestjes
en uitstapjes… De kinderen hebben hier wel een antwoord op.
Ouderraad
HULP GEZOCHT IN DE OUDERRAAD!!!
De ouderraad is hard op zoek naar versterking. Kunt u helpen? Laat het weten aan de ouderraad of
een van de teamleden. Met veel ouders is er weinig werk. Kunt u heel soms helpen? Kunt u benaderd
worden als er iets gedaan moet worden? Alle vormen van hulp zijn zeer gewenst.
Voor meer informatie en aanmelden kunt u naar een van de teamleden of mailen
naar ouderraad.kbslettertuin@gmail.com.
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Agenda
30 november
4 december
7 december
20 december
21 december

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

