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Beste ouders/verzorgers,
De beste wensen voor 2019!
Hopelijk heeft iedereen een gezellige vakantie gehad en kunnen we uitgerust beginnen aan 2019.
Na twee weken vakantie is het voor velen even wennen om weer in het ritme te komen van vroeg
opstaan en concentreren. Maar bovenal is het fijn om iedereen weer te zien.
Deze maand worden de toetsen van Cito afgenomen in de groepen 3 t/m 7. Dit is een meetmoment
om te zien of de kinderen zich goed ontwikkelen en of de geboden hulp werkt. In de periode van
afname kunt u in Parnassys de vorderingen van uw kind niet zien. Zodra alle gegevens zijn ingevoerd
en geanalyseerd, gaan we aan de slag met het 1e rapport en wordt u geïnformeerd over de
vorderingen. Dan is alles voor u weer zichtbaar in Parnassys.
Met vriendelijke groet,
Mariska Zwart
Directeur KBS Lettertuin
Goed voornemen 2019
We willen graag op tijd beginnen met de les, zowel ’s ochtends als ’s middags.
Om dit voor elkaar te krijgen is ons goed voornemen om op tijd (8:20u en 13:05u) de deur open te
doen, zodat iedereen rustig naar binnen kan gaan.
Is uw goede voornemen om op tijd op school te zijn? De lessen beginnen om 8:30u en om 13:15u, dus
dan worden alle kinderen in de groep verwacht.
Bericht van de ouderraad
De feestelijke maand december is alweer voorbij en een deel van de ouderbijdrage is hieraan besteed.
Ook in 2019 staat er weer een hoop activiteiten gepland voor de kinderen van onze school.
We hebben hiervoor echt de ouderbijdrage nodig. De eerste betaaltermijn is alweer gepasseerd en
helaas heeft nog niet iedereen betaald. Sommige ouders hebben aangegeven in delen te betalen en
ook dat is prima.
We vragen u vriendelijk om nog even te kijken of u al betaald heeft.
De ouderbijdrage is belangrijk omdat wij hier onder andere het volgende van doen:
 Sinterklaasfeest
 Kerst
 Carnaval
 Pasen
 Sportdag
 Alle extra 10 uurtjes voor de kinderen
We hebben de ouderbijdrage hard nodig om dit te kunnen doen.
De ouderbijdrage is € 25,-.
Daarnaast gaan de kinderen van groep 1 t/m 7 op schoolreisje (kosten € 32,50) en van groep 8 op kamp
(kosten € 57,50). Dit bedrag is nodig om mee te kunnen gaan en gaat helemaal op aan uw eigen kind.
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Heeft u nog niet betaald? Hierbij verzoeken wij u om de totale bijdrage zo spoedig mogelijk over te
maken op rekeningnummer NL29INGB0000582856 t.n.v. Katholieke Oudervereniging van de
Lettertuin te Almere, onder vermelding van naam van uw kind en de groep.
Mocht u nog vragen hebben betreft de ouderbijdrage of wilt u weten wat de mogelijkheden zijn, neemt
u dan contact op met Mariska (directeur) of met Wesley Meijer (penningmeester).
Wij horen heel graag van u.
Met vriendelijke groet,
Wesley Meijer
w.meijer@or.kbslettertuin.nl
E-mail: ouderraad.kbslettertuin@gmail.com
Rek nr: NL29INGB0000582856
Agenda
22 januari
15 februari
18 t/m 22 februari
26 februari
1 maart

Studiedag; alle kinderen zijn vrij
Studiedag; alle kinderen zijn vrij
Voorjaarsvakantie
Schoolfotograaf voor groep 8
Carnaval

