Belangrijke data:
19 t/m 23 oktober:
24 oktober:
26 oktober:
13 november:
17 november:
3 december:
17 december:
21 dec t/m 1 jan.

Herfstvakantie
de klok gaat een uur terug!!
Hoofdluiscontrole
Borgesiusdag, alle leerlingen vrij
Scholenmarkt V.O. gr. 8
Sint op school
Kerstviering
Kerstvakantie

Nieuwsbrief 4 schooljaar 2020-2021

Heilinde weetjes
Ondertussen zijn we allemaal (hopelijk) aan het genieten van de herfstvakantie en maken wij ons weer
klaar voor een nieuwe schoolperiode tot aan de kerstvakantie. Hoe deze precies gaat verlopen is ook voor
ons nog erg onduidelijk, maar we hopen dit net als voor de herfstvakantie zo goed mogelijk op te vangen.
Vooralsnog verwachten wij aankomende week weer “normaal” te kunnen starten.
Mocht dit onverhoopt toch anders zijn, zullen wij u hierover berichten via het ouderportaal.

Hoofdluiscontrole
Na iedere vakantie wordt er gecontroleerd op hoofdluis, zo ook aanstaande maandag.
Graag hier rekening mee houden door geen gel en en moeilijke vlechten e.d. in de haren te doen.
De hoofdluiscontrole wordt gedaan door de werkgroep Hoofdluiscontrole.
I.v.m. de huidige corona ontwikkelingen zullen wij de dames verzoeken, de gewenste
beschermingsmiddelen te dragen zoals handschoenen en mondmasker.

Ouderbijdrage 2020-2021 (herhaling)
Beste ouder(s), verzorger(s),
Tijdens het schooljaar worden er diverse activiteiten georganiseerd zoals sinterklaasviering, kerstviering,
carnaval, sportdag, schoolreis enz… Deze kosten worden betaald van de “vrijwillige” ouderbijdrage.
De ouderbijdrage voor schooljaar 2020-2021 is vastgesteld op 21 euro per kind. Van dit bedrag spaart de
oudervereniging 5 euro per jaar voor de festiviteiten en het kamp voor als uw kind in groep 8 zit.
Daarnaast sparen we ook 5 euro als bijdrage voor het schoolreisje, zo blijft er 11 euro over voor de overige
activiteiten.
Schooljaar 2019-2020 zijn een aantal activiteiten door COVID-19 niet door kunnen gaan, de gelden die
hierdoor over zijn gebleven besteden we dit schooljaar zodat iedere viering/activiteit extra wordt gevierd!
Het bedrag van € 21,00 kan in meerdere termijnen betaald worden.
Bij betaling in één keer:
21 euro voor 9 oktober 2020
Bij betaling in twee termijnen:
1e keer 11 euro voor 9 oktober 2020

2e keer 10 euro voor 8 januari 2021
Bij betaling in vier termijnen:
1e keer 6 euro voor 9 oktober 2020
2e keer 5 euro voor 6 november 2020
3e keer 5 euro voor 11 december 2020
4e keer 5 euro voor 8 januari 2021
Betaling kan ALLEEN via de bank: NL30 RABO 0148 6445 46 t.n.v. oudervereniging BS Heilinde, onder
vermelding van de voor- en achternaam en de groep van uw kind(eren). Het is NIET toegestaan om de
ouderbijdrage aan uw zoon of dochter contant mee te geven!!!

Jumbo spaaraktie
Er is inmiddels al flink gespaard door jullie, daar zijn we erg blij mee. We hopen dat jullie nog lekker met
ons door blijven sparen, zodat we straks leuke spulletjes aan kunnen schaffen voor onze kinderen.

Kleding inzameling actie maandag 26 oktober 2020

