Nieuwsbrief 3 oktober 2016
Projectweek
Vandaag zijn we gestart met de projectweek! In de hal hebben wij deze met de hele
school gezellig geopend.
In alle klassen zal er gewerkt worden rondom het thema TOEN EN NU.
Denk aan speelgoed, school, mode en apparaten van vroeger en nu.
Op donderdagavond 13 oktober is er een tentoonstellingsavond van 17.00 tot 19.00
uur.
Jullie zijn van harte uitgenodigd om dan een kijkje te komen nemen naar al onze
werkjes! Opa’s, oma’s en andere belangstellenden zijn ook welkom.
Tot dan!
Bericht van onze vertrouwenscontactpersonen
Als interne vertrouwenspersonen van de 4 Heemskinderen hebben we een bezoek
gebracht aan de groep(en) van uw kind(eren).
Naar aanleiding van de posters, die in de gangen van ons schoolgebouw hangen,
zijn we een gesprek met de kinderen aangegaan. Bij de kleutergroepen en de
groepen 3 hebben we ook een lied gezongen over vriendschap.
De leerkrachten zullen naar aanleiding van ons bezoek (indien nodig) hier verder op
ingaan.
De voorstellingsronde van de vertrouwenscontactpersonen vindt één keer per jaar
plaats.
Informatie over onze taken vindt u in de schoolgids en op onze website.
De kleuters krijgen een flyer mee waarop de poster afgebeeld staat en op de
achterkant enige informatie.
In de schoolgids en op de site staat ook vermeld met welke klachten en wanneer u
bij ons terecht kunt.
Heeft u nog vragen hierover, stelt u ze dan gerust!
Denny Huijzers en Gery Krens, Vertrouwenscontactpersonen

Bericht van de oudervereniging
Met dit bericht willen wij als oudervereniging onszelf even voorstellen.
De oudervereniging bestaat uit alle ouders/verzorgers die de ouderbijdrage betalen.
Gelukkig doet dit bijna iedereen. Het is een vrijwillige bijdrage maar maakt voor de
school een groot verschil.
Door het geld van de ouderbijdrage zorgt de oudervereniging voor dat beetje extra
waar de school anders niet aan toe komt.

Denk aan het aanschaffen van/en versieren van de centrale hal tijdens de seizoenen
en de kinderboekenweek, Sinterklaas, kerst, carnaval etc.
Daarnaast zorgen wij voor alles rondom Sinterklaas, eten en drinken met kerst,
traktaties en drinken tijdens carnaval, verkeersdiploma, pasen, projectweek en de
avond 4-daagse. Verder betalen wij de bus als er een schoolreis is en de bus voor
het bezoek aan het prehistorische dorp van groep 6. Ook betalen wij de kosten voor
de muzieklessen “muziek met een staartje” die door De Nieuwe Nobelaer in de
groepen 5 wordt verzorgd.
Als vereniging hebben wij eens per jaar onze jaarvergadering. Bij deze nodigen wij u
uit voor onze jaarvergadering:
maandagavond 17 oktober om 20.00 tot 21.00 uur in de centrale hal van school.
De agenda van deze vergadering is als volgt.
1. Opening.
2. Verslag activiteiten 2015-2016.
3. Financieel verslag 2015-2016. (verslag kascontrolecommissie)
4. Begroting 2016-2017,
5. Vaststelling ouderbijdrage.
6. Rondvraag.
7. Sluiting.
Wilt U de jaarvergadering bijwonen dan graag opgeven voor donderdag 13 oktober
per e-mail naar ouderraad@4hk.nl
Lian Peeters
Voorzitter Oudervereniging basisschool De 4Heemskinderen

