11. Nieuws

Agenda
Woensdag 24 november
Vrijdag 3 december
Vrijdag 24 december

19 november 2021

Eerste les schooljudo voor de groepen 1 t/m 4
Sinterklaasviering op school
Kerstviering op school (onder schooltijd)

Sterk oplopende besmettingen
Zoals we eerder deze week al gemeld hebben via social schools… We lijken de dans op onze
school tot nu toe nog aardig te ontspringen. Alle groepen hebben deze week gewoon fysiek
onderwijs kunnen hebben. Wel bereiden we ons voor op andere tijden. Het kan maar zo
gebeuren dat we in korte tijd moeten omschakelen naar “onderwijs op afstand” voor één of
meerdere groepen. Voor een ieder voelt dat onzeker. We moeten het maar nemen, zoals het
komt in deze. We buigen in ieder geval mee en volgen de landelijke richtlijnen van GGD en
RIVM.
Bij een positieve besmetting in een gezin, horen we dat graag zo snel mogelijk, ook in het
weekend. Wilt u dit zo spoedig mogelijk melden? Dat kan via ons schoolnummer
0513 - 462 280 of via directie.detreffer@comprix.nl.
Nieuwbouw
In onze derde vlog heeft u vast gezien dat de bouw voorspoedig gaat, we zitten nog mooi op
schema. Nadat de “vloer” nu inmiddels gelegd is, gaan we de lucht in 😊
Schooljudo
De lessen schooljudo beginnen weer. De groepen 1 t/m 4 gaan woensdag de judomat op en
krijgen les van een echte judoka!

Ouderbijdrage
De voorbereidingen van ons Sinterklaasfeest zijn gestart. Mede om die reden vragen we u de
ouderbijdrage van dit schooljaar te gaan betalen. De ouderbijdrage is ook dit schooljaar weer
€15 euro per kind.
Met de ouderbijdrage betaalt u o.a. het Sinterklaascadeautje, de kosten van de Kerstviering,
extra materialen voor leuke schoolactiviteiten als de Kinderboekenweek, het Nationaal
Schoolontbijt, extra sportactiviteiten, 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 december 2021 betalen? Dan gaan we het controleren. Het scheelt tijd en werk als
alle ouders voor die tijd betaald hebben. U heeft dan een 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.
Gezinnen die moeite hebben om de bijdrage te betalen, kunnen een betalingsregeling
treffen. U kunt hiervoor contact opnemen met Felix van Ginkel via
directie.detreffer@comprix.nl of het telefoonnummer van de school 0513 - 462 280
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 😊
Jeugdfonds Sport & Cultuur
Wil je kind graag op voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo of aan theater doen maar
is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!
Het fonds betaalt voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar de contributie of het
lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, scheenbeschermers en schoenen. Meld je
bij intermediair Geerte Kwant, geerte@sportfryslan.nl of 06 - 57 04 01 51 en doe samen een
aanvraag.
Binnen 3 weken weet je of de aanvraag is goedgekeurd en kan je jouw kind aanmelden bij de
sportvereniging. Samen zorgen we er voor dat elk kind kan sporten!
Schoolfruit van de komende week voor alle groepen:
Woensdag: Appel
Donderdag: Meloen
Vrijdag: Grapefruit

Een fijn weekend gewenst!
Het schoolteam

