Nieuwsbrief oktober 2014
07 november Studiedag
20 november OV vergadering
05 december Sintviering en vrije middag
18 december Kerstviering 's avonds en continurooster
19 december Vrije middag voor alle kinderen
22 december Kerstvakantie
Ontbijt op school
Woensdag 5 november doen we mee aan het Nationaal
Schoolontbijt. Dat is al 11 jaar het grootste educatieve
ontbijtevenement van Nederland. Bij deze 12e editie gaan meer
dan 500.000 basisschoolkinderen samen ontbijten op ruim 2.500
scholen. In samenspraak met het Voedingscentrum krijgen de
kinderen alleen brood, beleg en drinken dat het Voedingscentrum
beoordeelt als voorkeurs- of middenwegproduct. Ook krijgen we
dit keer fruit. Op deze manier willen we de kinderen leren waaruit
een goed ontbijt bestaat. Zo is Het Nationaal Schoolontbijt niet
alleen het leukste, maar ook het meest gezonde en meest
educatieve ontbijtfeest!
Schoolfruit
We zijn al vanaf begin september bezig met het opnieuw
verkrijgen van gratis schoolfruit voor een periode van ruim een
half jaar. Alles leek in kannen en kruiken. Tot we deze week
onderstaand bericht ontvingen:
'U ontvangt dit bericht naar aanleiding van een e-mail die u heeft
ontvangen van uw schoolfruitleverancier.
De zes schoolfruitleveranciers hebben, ondanks dat zij hebben
verklaard akkoord te gaan met de voorwaarden van het EUSchoolfruitprogramma en zich hebben verbonden aan de
Europese en Nationale regelingen, een bericht verstuurd met de
mededeling dat zij zich terugtrekken als schoolfruitleverancier en
dat aanstaande week geen schoolfruit zal worden geleverd.
Zodra er meer bekend is, ontvangt u meer informatie. Op dit
moment beschikken wij niet over meer informatie. Wij vragen uw
begrip voor de situatie.
We vragen u nader bericht af te wachten.'
Er zit weinig anders op voor ons dan af wachten dus. We houden
u op de hoogte van ontwikkelingen.
Even voorstellen
Wij zijn de OV oftewel de oudervereniging van Obs de Vliegerdt.

Marcella van Schie (voorzitter, moeder van Nora groep 8 en Amber
groep 7), Mariska van Marion (secretaris, moedervan Madelotte
groep 4 en Milan groep 3), Mariëlle van der Hor (penningmeester,
moeder van Romy brugklas Ring van Puttenen Sem groep 7),
Chantal Westdijk-de Boer Vervoorn (moeder van Isa groep 6 en
Liam groep 2), Renée van der Meer (moeder van Cem groep 5),
Esther Eerland (moeder van Levi groep 2), Annemarie de Rijcke
(moeder van Sil groep 7) en nieuw lid dit jaar is Natascha Bos
(moeder van Serena groep 7 en Sarah groep 1)
De Ov organiseert samen met het team diverse activiteiten op
onze school.Te denken valt aan Sinterklaas, Kerst, Pasen,
Schoolreis, Koningsspelen, laatste schooldag….
Er wordt komend schooljaar 5 x vergaderd (in de lerarenkamer)
met het hele bestuur en wel op de volgende data:
Woensdag 24 september 2014
Donderdag 20 november 2014
Dinsdag 20 januari 2015
Donderdag 19 maart 2015
Dinsdag 19 mei 2015
Aanvangstijd is 20.00 uur.
Bij deze vergaderingen is altijd een leerkracht aanwezig. De
vergaderingen zijn overigens openbaar, dus u kunt deze
bijwonen.
De notulen zijn terug te vinden op de website van school.
(www.devliegerdt.nl)
Verder proberen we U via facebook, de website en de
nieuwsbrieven op de hoogte houden van alle activiteiten die wij
organiseren.
Mocht u leuke ideeën hebben horen wij dat graag. U kunt dit doen
via ons mailadres ov@devliegerdt.nl of ons aanspreken op/voor
het schoolplein.
Ook als U ons wilt helpen bij 1 of meerdere activiteiten bent u vrij
om ons te benaderen.
Speelparasol
Op 15 november komt Sinterklaas aan in Nederland, het is bijna
niet voor te stellen bij deze temperaturen.
De Speelparasol heeft voor de jongste bezoekers een leuke
voorstelling in petto: Aadje Piraatje viert Sinterklaasfeest.
Gespeeld door Ton Meijer, naar de boeken van Marjet Huiberts.
Het avontuur van de kleine lieve Aadje piraatje. Waarin we zien,
dat de grote piraten eigenlijk best een beetje bang zijn voor
Sinterklaas en zwarte Piet.... Een mooi Sinterklaasverhaal, vol
avonturen. Laat de kinderen verkleed als piraat komen, want aan
het einde van de voorstelling mogen ze zelf piraten spelen! Voor
iedereen vanaf 2 jaar, entree € 5,- p.p., de voorstelling begint op
15 november om 14:00 uur en vindt plaats in het Dorpshuis
Abbenbroek. Zie ook www.speelparasol.nl
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Financieel Jaarverslag OV
Hieronder de inkomsten en uitgaven van het schooljaar 20132014 van de OV.
Financieel

jaaroverzicht 2013-2014

Inkomsten:
Beginsaldo Bank
Beginsaldo Kas
Ouderbijdrage
Vergoeding
voetbal clinic
Sponsoring Chill
Out
Family Fair

Uitgaven:
€ 600,43
€ 13,31
€ 3.693,50

Schoolreis
Sinterklaas
Kerst

€ 45,00

Pasen

€ 90,00

Sportdag

€ 64,75

Musical
€ 239,88
Laatste schooldag
€ 353,23
Versiercomm.
€ 32,38
Ouderavond
€ 0,00
Afscheidcadeau
€ 80,50
groep 8
Bankkosten
€ 107,53
Nacht van 8
€ 140,61
Extra
€ 47,90
Subtotaal
€ 3.813,84
Eindsaldo Bank
Eindsaldo Kas

Totaal:

€ 4.506,99

Totaal:

€ 1.954,35
€ 542,56
€ 107,00
€ 133,35
€ 74,55

€ 632,56
€ 60,59
€ 4.506,99

Als er vragen zijn over dit financiële jaarverslag kunt u die stellen
aan Mariëlle van der Hor. De mr van onze school heeft het verslag
goedgekeurd.
Aanwezigheid directeur
Op donderdagmiddag 6 november, vrijdag 7, dinsdag 11,
woensdag 19 en maandag 24 november ben ik op school. In de
volgende nieuwsbrief zal ik mijn aanwezigheid tot de
Kerstvakantie vermelden.
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