25. Nieuws

Vrijdag 2 april
Maandag 5 april
Dinsdag 6 april

26 maart 2021

Goede Vrijdag, kinderen vrij
Tweede Paasdag, kinderen vrij
Start oudergesprekken groepen 1 t/m 7

Oudergesprekken
Na de paasdagen (vanaf dinsdag 6 april) voeren we graag oudergesprekken met u over de
voortgang van de ontwikkeling van uw kind(eren). Via social schools heeft u zich aangemeld
voor dit gesprek. We smeren de gesprekken i.v.m. coronarichtlijnen uit over een langere
periode en alle gesprekken worden na schooltijd gehouden. Net als de vorige keer is het met
mondkapje en met ruim afstand tot elkaar. Ook de citogegevens (gr. 3 t/m 7) worden met u
gedeeld en toegelicht. Na het gesprek mag u het rapport van uw kind(eren) mee naar huis
nemen.
Persoonlijk bericht Felix van Ginkel
Een aantal weken geleden vertelde ik dat er bij mijn vrouw darmkanker geconstateerd was. Ik
wil u nogmaals bedanken voor alle aandacht die er is geweest voor ons. Inmiddels kan ik u
goed nieuws brengen. Na twee operaties en een bestraling hebben de artsen vastgesteld dat
er geen kwaadaardige cellen meer te vinden zijn. We kunnen dus erg opgelucht de toekomst
tegemoet!
Schoolfruit
De komende week eten we het volgende schoolfruit:
Woensdag: Sinaasappel en peer
Donderdag: Appel
Vrijdag: Goede Vrijdag, kinderen vrij!

Op tijd op school
Wilt u er voor zorgen dat uw kind(eren) niet veel te
vroeg of te laat op school komt? De kinderen van groep
1 t/m 6 kunnen vanaf 8.05 op school zijn. De les begint voor hen om 8.15 uur. De kinderen
van groep 7 en 8 kunnen vanaf 8.20 op school zijn. Hun les begint om 8.30 uur. Een te vroeg
of te laat begin van de dag is wat een onrustige start van de dag… Alvast bedankt!

Herdenking bevrijding Gorredijk 14 april 1945
De drie basisscholen van Gorredijk hebben elk een oorlogsmonument geadopteerd. In
overleg met de drie scholen en het museum hebben we besloten de kranslegging bij de
monumenten dit jaar wel door te laten gaan, maar in een versoberde vorm. Op woensdag 14
april gaan onze leerlingen van groep 8 een krans leggen bij de begraafplaats op de Hegedyk.
Volgend schooljaar hopen we dit weer te kunnen doen in het bijzijn van meer
belangstellenden. In de (bovenbouw) groepen wordt in deze periode uitgebreid aandacht
besteed aan de WOII en oorlogssituaties.

Betaling ouderbijdrage
Bij deze vragen we u de ouderbijdrage van dit schooljaar te betalen. De ouderbijdrage is ook
dit jaar weer €15 euro per kind. Met de ouderbijdrage betaalt u o.a. het Sinterklaascadeautje,
de kosten van de Kerstviering, extra materialen voor leuke groepsactiviteiten, de organisatie
van ons eindfeest, etc. Wanneer u meerdere kinderen heeft, kunt u het bedrag zelf
aanpassen en in één keer betalen. We vertrouwen er daarmee op dat alle ouders het bedrag
betalen. Wilt u het bedrag voor 1 mei 2021 betalen? Dan gaan we het controleren. Het
scheelt tijd en werk als alle ouders voor die tijd betaald hebben. U heeft dan anderhalve
maand de tijd. U kunt de betaling van €15 per kind overmaken via:
NL66 RABO 0322962986 tnv Oudervereniging De Flambou.
Graag onder vermelding van de naam of namen van uw kinderen en de groepen.
Met vriendelijke groet,
De ouderraad
PS:
De naam van deze rekening staat nog op naam van De Flambou. Dit schijnt alleen aangepast
te kunnen worden door een notaris. Dat vinden we wat zonde van het geld, dus blijft het
voorlopig een nostalgisch genaamde rekening 😊

Fijn weekend!
Het team van De Treffer

