nieuwsbrief september

*In Benschop is in beide kerken een startdienst
geweest.

Waar een kleine school groot in kan zijn.
Beste ouders, verzorgers,
U ontvangt hierbij de nieuwsbrief van de maand
oktober. U kunt de nieuwsbrief ook terugvinden
op onze website en in de boekenkast van het Ouderportaal.
In deze nieuwsbrief:
Terugblik
Kinderboekenweek
Vrijwillige ouderbijdrage
1 oktober telling
Mededelingen:
-

Ouderhulplijst
Meester Maurice
Juf Martine
Zendingsgeld
ZOA Kruidnotenactie

Agenda

terugblik
*De schoolfotograaf is geweest.
*Fijn dat er veel belangstellende ouders aanwezig
waren op de informatieavond.
*Vrijdagavond 20 september was de BBQ voor alle betrokkenen van de school. Mede door het
weer en de inzet van diverse ouders was het een
geweldige avond. Vanaf deze plaats willen we de
ouders die zich hebben ingezet voor de BBQ heel
hartelijk bedanken.

*Afgelopen donderdag hebben wij uitgebreid afscheid genomen van juf Henneke. Het was een
mooi en warm afscheid. Juf Henneke is in 2013
op onze school begonnen en heeft vooral lesgegeven in de onderbouw. We willen haar hartelijk
danken voor haar inzet en enthousiasme. Vanaf
deze plaats wensen we juf Henneke en haar gezin
Gods zegen toe.
De leerlingen hebben een prachtig en uniek tafellaken gegeven. Namens de school hebben wij juf
Henneke ook twee nationale theaterbonnen cadeau gegeven. Iedereen die heeft bijgedragen
aan dit cadeau en zich deze dag heeft ingezet:
hartelijk bedankt!

kinderboekenweek
Het leven is een lange reis,
soms prachtig en soms naar.
Soms lijkt het als vanzelf te gaan,
maar soms ook is het zwaar.
Langs bergen en door dalen heen,
soms voelt het warm, soms koud.
Maar God gaat altijd met je mee,
omdat Hij van je houdt.
Bron: Cd Op Reis

Deze week zijn we gestart met de Kinderboekenweek. Het thema van de KBW is: “Op reis”.
Bijna iedereen reist wel eens. Dagelijks naar
school of werk. Of je maakt een reis tijdens de
vakantie. In de school zal over het thema gewerkt, gelezen en gepraat worden. Lezen staat
deze week natuurlijk centraal.
Donderdagmiddag wordt de KBW afgesloten met
de boekenmarkt. De boekenmarkt is van 14;30
uur – 15:30 uur. De koffie en limonade staan
klaar. Allemaal van harte welkom!

Daarom hebben scholen de vrijwillige (ouder)bijdrage in het leven geroepen, zodat bepaalde kosten, die niet gesubsidieerd worden, kunnen
worden vergoed.
Het betreft in onze ogen overigens geld dat wordt
besteed aan belangrijke en noodzakelijke zaken,
die het schoolleven extra glans geven.
Te denken valt aan: Sinterklaas, de kerstviering,
afsluiting project, de Paasviering, de sport- en
speldag en de afscheidsavond groep 8.
Het ministerie van onderwijs verplicht ons u te
wijzen op het vrijwillige karakter van deze ouderbijdrage.
Wilt u het bedrag van € 20,00 per kind overmaken op IBAN nr. NL28.RABO.0130.0139.86
t.a.v. CBS Samuël schoolfonds o.v.v. vrijwillige
ouderbijdrage 19/20 en uw naam.
Mocht u de ouderbijdrage niet willen betalen dan
hoor ik dat graag, anders gaan wij er van uit dat u
bereid bent de ouderbijdrage te betalen.
Bij voorbaat hartelijk dank.
MR CBS Samuël, Casperina de Heer

Vrijwillige ouderbijdrage
Beste ouder(s), verzorger(s),
Graag vraag ik uw aandacht voor de betaling van
de vrijwillige ouderbijdrage 2019-2020.
Ook voor dit schooljaar is het bedrag vastgesteld
op een bedrag van € 2,00 per kind per maand, u
betaald 10 maanden (zomervakantie Juli/aug
niet) Dus een totaal bedrag van € 20,00 per kind.

1 oktober telling
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Zoals u weet worden de belangrijkste basiskosten
van het onderwijs door het rijk vergoed. Een goed
systeem, waar we blij mee zijn, maar helaas is er
dan niet altijd de ruimte om extra activiteiten te
bekostigen.
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Aantal leerlingen 1 oktober

Ieder schooljaar wordt op 1 oktober het aantal
leerlingen geteld. Deze telling bepaalt de hoeveelheid geld die de overheid het volgende
schooljaar beschikbaar stelt. De overheid werkt

op dit gebied eigenlijk heel eenvoudig; voor elke
leerling krijgt de school een x bedrag. Van dit bedrag worden de leerkrachten, de leermiddelen,
enz. betaald. Dit schooljaar werden er op 1 oktober 32 leerlingen geteld.

Mededelingen
Ouderhulplijst
De meeste leerlingen hebben de ouderhulplijst
ingeleverd. Hartelijk dank voor de aangeboden
hulp.
Wilt u wanneer u de ouderhulplijst nog niet hebt
ingeleverd, dit zo snel mogelijk doen?

ZOA Kruidnotenactie
Dit schooljaar doen wij opnieuw mee met de ZOA
kruidnotenactie. Tijdens de centrale opening na
de herfstvakantie zullen de kinderen door een
gastspreker geïnformeerd worden over het doel
van deze actie.
Elk leerling krijgt 4 zakken kruidnoten mee naar
huis. Het is de bedoeling dat de leerlingen deze
verkopen bij familie en vrienden. We hopen dat
alle zaken verkocht worden en we hiermee ZOA
kunnen steunen. Meer informatie volgt na de vakantie.

Meester Maurice
Sinds vandaag hebben wij een nieuwe meester
op school: meester Maurice. Meester Maurice
komt op de dinsdag en donderdag juf Rendelina
vervangen. We zijn hier erg blij mee en wensen
meester Maurice een fijne tijd toe bij ons op
school.
Juf Martine
Juf Manuelle is deze week met zwangerschapsverlof gegaan. Tijdens haar verlof zal ze vervangen worden door juf Martine.

Agenda
Ma 7 oktober
Do 17 oktober
Ma 21 – vr 25 oktober
Ma 28 oktober
Ma 4 november
Di 5 november
Wo 6 november

Start kinderenboekenweek
Boekenmarkt
Herfstvakantie
Gezamenlijke opening
Kunstmenu groep 123 Modder
Gebedsgroep
Dankdag
Voor alle data geldt D.V.

Zendingsgeld
Vanaf de zomervakantie is er bijna €120,- opgehaald voor ons sponsorkind. Een enorm bedrag.
Super.

Met vriendelijke groet, namens het team,
Stefan van Ee

