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Oud papierdata

Noah en Fin Greve zijn nieuw bij ons
op school gekomen in de
kleutergroep ( de instroomgroep).
We wensen beiden een geweldige
basisschooltijd toe op de Runde!

De kinderen krijgen hun eerste
rapport mee op donderdag 14
februari. Daarin staan de resultaten
van de cito toetsen apart vermeld.
Zie voor de verschillende data het
overzicht hiernaast.
H. Alberts

Maandag 28 januari
Einde afname CITO lovs
toetsen

Dinsdag 29 januari
Studiemiddag: leerlingen
’s middags vrij
Maandag 4 februari
MR vergadering

Van de locatieleider
De kinderen vanaf groep 2 hebben de
afgelopen week verschillende cito
toetsen gemaakt. Tot en met
maandag 28 januari gaan we nog
door het de afname van toetsen.
Daarna gaan de leerkrachten op
onder andere de twee
studiemiddagen en de studiedag op
een woensdag aan de slag met de
analyses: zijn de kinderen voldoende
vooruit gegaan en is de groep
voldoende vooruit gegaan?
Waardoor is het goed gegaan en
waardoor is iets minder goed
gegaan? Kortom de leerkrachten zijn
de komende periode druk bezig de
resultaten op een rijtje te zetten.

Belangrijke data

Het oud papier kunt u aan de straat
zetten op:
18 februari 2019
25 maart
29 april
3 juni
8 juli
12 augustus
16 september
21 oktober
25 november
30 december

Donderdag 7 februari
Studiemiddag: leerlingen
’s middags vrij
GMR vergadering
Dinsdag 12 februari
OR vergadering
Woensdag 12 februari
Studiedag (leerlingen
vrij)
Donderdag 14 februari
Eerste rapport mee
Maandag 18 t/m vrijdag
22 februari
Voorjaarsvakantie

Berichtje uit de ouderraad.
We zijn al druk bezig met de
voorbereidingen van de
voorjaarsmarkt.
Het duurt nog even, maar er moet
dan ook veel gebeuren.
Zoals jullie allemaal weten is er op de
Runde woensdag 20 maart een
voorjaarsmarkt.
Op deze dag zoeken wij nog ouders
die mee willen helpen.
U kunt zich opgeven bij Sharon
Knorren of bij juf Marloes.
We horen graag van jullie.
Groet de OR.
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Ouderbijdrage
en nieuw banknummer
(RABO banknummer is vervallen)
Ouders betalen voor elk kind dat op
school zit een vrijwillige
ouderbijdrage. De or/mr beheert
deze gelden en besteedt het onder
andere aan de viering van Sint, Kerst,
traktatie nieuwjaar, Paasontbijt,
traktaties op sporttoernooien en het
betalen van inschrijfgeld, de
koningsdag en excursies. De
penningmeester van de OR kan u
inzage geven van de besteding van de
ouderbijdrage. Zonder deze
ouderbijdrage kunnen deze
activiteiten niet bekostigd worden.
Aan de ouders wordt tijdens het
intake gesprek verteld dat de
ouderbijdrage in principe vrijwillig is.
In de overeenkomst staan o.a. de
hoogte van de bedragen en de wijze
van betalen vermeld.

(graag ouderbijdrage, de naam en
groep van het kind/de kinderen
vermelden)
Als uw kind in de loop van het
schooljaar op school komt, betaalt
het € 2,- per maand, gerekend vanaf
de maand van toelating.
Schoolreis en nieuw banknummer
(graag betalen voor 1 april)
(RABO banknummer is vervallen)
€ 30,-, te betalen in februari tav
STICHTING ONDERSTEUNING
OUDERRAAD BASISSCHOOL DE
RUNDE NL16RBRB0706331435
(graag schoolreis, de naam en groep
van het kind/de kinderen
GRAAG BETALEN voor 1 april.

De school vraagt als vrijwillige
bijdrage voor Schoolfonds € 20,-, te
betalen in september via de bank
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