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Schoolfonds
Er zijn vragen gekomen van ouders om het Schoolfonds al vroeg in het
schooljaar in de nieuwsbrief te vermelden. Vandaag de eerste oproep.
Wij willen hierbij graag aangeven dat het schoolfonds in termijnen
betaald kan worden, bijvoorbeeld iedere maand €5,00. Wij hopen dat
iedereen zijn steentje bijdraagt zodat we door kunnen gaan met de
gezellige uitstapjes etc voor de kinderen. Betalen kan contant bij Anja,
Gladys en Martha of via de bank rek nr. NL 74 INGB 0005 5808 44

Stichting Meedoen
Op de fiets naar school, daar gebruik maken van je eigen laptop en na
schooltijd muziek maken of sporten: dit zou voor elk kind mogelijk moeten
zijn. Helaas is dat voor een deel van de Rotterdamse
kinderen niet zo. Stichting Meedoen zet zich in voor
deze kinderen. Stichting Meedoen helpt door
bijvoorbeeld een fiets, een tweedehands laptop of
het schoolreisje te vergoeden. Ouders kunnen heel
eenvoudig een beroep doen op een vergoeding.
Ouders hoeven alleen een ID-bewijs en een recent
loonstrookje of een uitkeringsspecificatie mee te
nemen naar het spreekuur. Stichting Meedoen heeft verschillende
spreekuren in de Huizen van de Wijk. De aanwezige vrijwilliger, in een van
de Huizen van de Wijk, kan ondersteuning bieden met het invullen van de
formulieren zodat de aanvraag meteen ingediend kan worden. De
inkomensgrens voor een eenoudergezin is 1.500 euro netto per maand en
voor een tweeoudergezin 1.700 euro netto per maand. Ook gezinnen die
een hoger inkomen hebben, maar die in de schuldsanering zitten zijn
welkom. Kijk op www.meedoeninrotterdam.nl. U kunt ook een e-mail
sturen naar info@meedoeninrotterdam.nl

Kamp
Groep 8 is op kamp geweest in Biezenmortel. Ze
hebben het enorm naar hun zin gehad. Dank aan
alle juffen en meesters (ook onze studenten) voor
de begeleiding. We wensen de kinderen een rustig
weekend toe en zien ze graag weer maandag op
school.

26 sept

Schoolfotograaf

4 okt

Studiedag leerlingen
zijn vrij
Kinderboekenweek

2 okt17 okt

18 okt
19 okt

Continurooster tot
12.00uur
Herfstvakantie
1 week

Schoolfotograaf
Het is weer zover!!
Donderdag 26 sept.
komt de
schoolfotograaf!!

Van de oudercommissie

Beste ouders,
Wie komt ons team
versterken??? De OC
(oudercommissie) heeft
dringend uw hulp nodig.
Ouders die tijd hebben om mee
te helpen met div. activiteiten
zoals: schoolfotograaf,
Sinterklaas, kerstfeest,
ouderavond, sponsorloop/
lentefeest en andere activiteiten,
willen wij graag verwelkomen.
Lijkt het je leuk, kom dan even
langs bij Anja (ma-di-wo-do) of
Martha (ma-di).
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