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Herinnering: Betaling schoolreis en schoolkamp
Binnenkort gaan alle groepen op schoolreis of schoolkamp. We hebben echter nog niet alle betalingen
binnen. We verzoeken u, indien u nog niet betaald heeft om zo spoedig mogelijk te betalen.
Daarnaast vraagt de oudervereniging altijd om een vrijwillige ouderbijdrage voor activiteiten die zij
bekostigen zoals Sinterklaas, kerstfeest en carnaval. Nadrukkelijk is dit een vrijwillige bijdrage, maar dankzij
deze bijdrage kunnen deze extra activiteiten op de basisschool georganiseerd worden.
Indien u problemen heeft met de betalingen, kunt u via school ook een beroep doen op de Stichting Leergeld.
De kosten voor de schoolreis bedragen:
Groepen 1/2: €27,50
Groepen 3 t/m 7: €32,50
Schoolkamp groep 8: €75,De vrijwillige ouderbijdrage is €29,50
Indien u nog niet betaald heeft kunt u het bedrag storten op rekeningnummer van Oudervereniging De Kring
NL84 INGB 000047 90211
Onder vermelding van de naam van uw kind.

Snoep mee op schoolreis, geen chips!
We gaan met de groepen 1 t/m 7 op dinsdag 24 mei op schoolreis. Kinderen mogen op schoolreis wel iets van
snoep mee, echter chips is niet toegestaan. Wij zullen hier op controleren en dit zonodig innemen. Bij een
vorige schoolreizen is het namelijk in een paar bussen ernstig mis gegaan met het eten van chips. Dit willen
we dit jaar voorkomen, maar we willen niet alles verbieden.
Voor de schoolreis van groep 1 t/m 4 is het niet de bedoeling dat de kinderen in het water gaan. Dus geen
zwemkleding meegeven.
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Ouders voor de MR gezocht
Met ingang van het nieuwe schooljaar zoeken we één of twee nieuwe ouders voor onze MR.
Wilt u meepraten en meedenken over allerlei zaken die de school en dus kind(eren) aangaan, dan is wellicht
de medezeggenschapsraad (MR) van De Kring iets voor u. De MR komt ongeveer vijf keer per jaar bijeen.
De drie ouders vergaderen samen met drie teamleden en de directie over onderwerpen als de formatie, de
schoolorganisatie, de schoolbegroting, het school- en jaarplan, het vakantierooster. De MR heeft bij veel van
deze onderwerpen instemmings- of adviesrecht.
Kortom bent u geïnteresseerd en/of wilt u meer informatie stuur neem dan met de directie contact op. Dit
kan via mail: r.tuinman@dekring.net of loop even langs op school en vraag naar juf Cindy of meester Rolf. Wij
geven graag wat meer informatie en brengen u graag in contact met de ouders van de MR. Het is ook zeker
mogelijk om een MR-vergadering bij te wonen.
Avondvierdaagse
We hebben een aantal jaren geleden besloten om met De Kring niet meer mee te doen met de
avondvierdaagse. Wij (school en oudervereniging) zijn hier nu op teruggekomen en willen m.i.v. volgend
schooljaar de avondvierdaagse weer opnemen in de activiteiten. De OV zal aan het begin van het schooljaar
ouders gaan vragen om deze activiteit te gaan organiseren.
Mocht u dit jaar met uw kind(eren) meelopen dan moet dat nog op individuele basis.
Studiedag
Op woensdag 25 mei, de dag voor Hemelvaart hebben we weer een studiedag gepland staan. De kinderen
zijn dus deze dag vrij.
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