NIEUWSBRIEF
Oktober 2014
Schoolfruit en
gezonde voeding.
Gezonde voeding is
belangrijk voor ons
leerproces. Daarom hebben
op school nog steeds onze
fruit/groente dagen. Op
woensdag, donderdag en
vrijdag mogen de kinderen
alleen fruit, groente, brood
en drinken meenemen.

Week van de het
Nationaal Schoolontbijt
vrijdag 7 november
2014
Wij ontbijten gezamenlijk
op vrijdag 8 november om
8.30 uur.
Alle kinderen nemen zelf
een ontbijtbordje, beker,
bestek en servet mee en
kunnen deze vanaf 8.20 uur
op hun eigen placemat
zetten…
De kinderen mogen in
pyjama komen. Dit mag,
het hoeft niet.
Voor de rest wordt gezorgd.

Overzicht uitgaven
ouderraad schooljaar
2013-2014
Elk jaar vragen wij aan de
ouders een vrijwillige
bijdrage waar wij de
activiteiten op school mee
betalen. Via deze weg
willen wij een
verantwoording geven
waar we het budget aan
hebben besteed.
Verreweg het grootste deel
van deze bijdrage wordt
gebruikt voor het
schoolreisje. Dat is € 60,voor de leerlingen uit groep
7 en 8 en € 22,- voor de
leerlingen uit de groepen 1
t/m 6. Het afgelopen jaar
hebben we bij de groep 3
t/m 6 € 0,75 per leerling
meer uitgegeven dan
begroot i.v.m. het aantal
begeleiders dat er nodig
was.
Naast het schoolreisje
wordt het geld besteed aan
de volgende activiteiten:
Sinterklaasfeest
- Eindejaarsviering
(kerst)
- Carnaval
- Pasen
- Koningsspelen.
Naast de vaste kosten per
activiteit hebben we ook
nog geld besteed aan
onvoorziene kosten, zoals
het kopen van
kerstversiering en aanschaf
van nieuwe sap kannen.
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Dankzij de sponsoring van
Stehmann sport voor de
nieuwe schoolhesjes,
hebben we nog wat geld
over gehouden. Deze nemen
we mee naar het volgende
schooljaar.
Door de goede begroting en
de juiste wijze van inkopen
is een verhoging van de
ouderbijdrage niet nodig.

Website
Achter de schermen wordt
hard gewerkt aan het
operationeel maken van de
nieuwe website. Over
enkele weken gaat deze
online.

Voorleeswedstrijd
Ook dit jaar doet de
Walsprong weer mee aan de
nationale
voorleeswedstrijd. Op
vrijdag 14 november zal
dit jaar de finale zijn in de
gymzaal. Wij wensen alle
kandidaten alvast veel
succes met oefenen!

Blok 3 naschoolse
(sport) activiteiten
groepen 1 t/m 8
Via de mail krijgt u
voortaan post over het
aanmelden van de
naschoolse
(sport)activiteiten.
Vanaf week 48 (maandag 24
november) begint Spel&
met het derde blok
naschoolse activiteiten voor
de groepen 1 tot en met 8.
Uw kind kan meedoen op
elke gewenste locatie.
Deelname is in bijna alle
gevallen gratis.
Wilt u uw kind opgeven voor
één van de activiteiten? (zie
mail voor de activiteiten
waar u uit kunt kiezen)
Stuur dan voor vrijdag 21
november een e-mail naar
spelen@zaltbommel.nl .
Vermeld naam, groep en
school van het kind,
telefoonnummer van de
ouder(s), en voor welke
activiteit in welke kern u
uw kind inschrijft. Een
aanmelding is verplicht en
moet elk blok worden
herhaald.

Mocht iemand
Halloween gaan
vieren dan….
wensen wij jullie
vanavond een
spookachtig
griezelig maar
vooral gezellig
Halloweenfeest!

