Groeien doen we samen!

nieuwsbrief juli
Beste ouders, verzorgers,
U ontvangt hierbij de nieuwsbrief van de maand
juli.
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Agenda

Dank voor de mooie herinneringen,
dank voor je glimlach.
Dank, dat ik je juf / meester mocht zijn,
Dank voor jouw unieke inbreng elke dag.

Ouder
Wij willen je bedanken
Voor de unieke samenwerking dit jaar
Zonder jullie was het niet gelukt,
Super, dat we klaarstonden voor elkaar.

Kind
Wij willen je bedanken.
Je zat bij ons in de klas.
Kind, wij bedanken je,
omdat je er was.

Afscheid groep 8

Kind
Wij bedanken jou:
voor je inbreng dit bijzondere jaar.
In de klas en 8 weken thuis
trokken we op met elkaar.
Wij gaven jou les
en leerden van jou.
We genoten van je aanwezigheid,
enthousiasme en trouw.

Volgende week nemen we afscheid van de leerlingen van groep 8. Ze zijn klaar voor de volgende
stap. We zijn heel dankbaar dat ook deze groep 8
officieel afscheid kan nemen met een musical
waarbij de ouders aanwezig mogen zijn.
Het belooft een mooi afscheid te worden. De musical “Wie heeft de rol?”, waar ze lang op hebben
geoefend, wordt in de laatste schoolweek op verschillende manieren opgevoerd.
De generale uitvoering van de musical vindt ’s
morgens plaats op woensdag 15 juli. De opvoe-

ring is alleen bestemd voor de leerlingen van
groep 1 t/m 7. Jammer genoeg kunnen onze oudleerlingen hier niet bij aanwezig zijn.
De afscheidsavond is ook woensdag 15 juli. Genodigden krijgen hier een speciale uitnodiging
voor.
In verband met de AVG vermelden wij niet meer
per leerling de vervolgschool en het niveau van
de leerlingen. Hieronder de gegevens die wij wel
mogen verstrekken.

Eindfeest
Het eindfeest komt er weer aan: donderdag 16
juli is het zover! We gaan met de hele school
zwemmen in Haastrecht. Laat het zonnige weer
maar komen. Wij als activiteitencommissie en
leerkrachten hebben hier weer veel zin in!
De dagindeling is als volgt:
8:45

Alle kinderen starten in hun eigen groep

9:00

Groep 5, 6, 7 en 8 gaan fietsen
richting Haastrecht

9:15

Groep 1,2,3 en 4 gaan naar het
zwembad met auto's.

9:30 –
11:15

Zwemmen en spelen

11:45

Terug naar Polsbroek en eten op
school, aansluitend gaan de kinderen naar hun eigen klas

13:45

Verrassend afscheid van groep 8

14:15

De school gaat uit.

Advies naar niveau
VWO
HAVO/VWO
HAVO
VMBO-T/HAVO
VMBO-T
VMBO-K/T
VMBO-K
VMBO-BK
VMBO-B
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1. Kinderen zonder zwemdiploma moeten zwembandjes om! Wilt u zwembandjes aan uw kind
meegeven?

De musical en het afscheid van groep 8 is altijd
een bijzonder moment in het schooljaar. De oudste leerlingen die ons 8 jaar zijn toevertrouwd
nemen afscheid van onze school en hierbij ook
een aantal ouders. Ouders die vele jaren bij de
school betrokken zijn geweest. Dit jaar nemen wij
afscheid van de ouders van Robert, Joos, Liz en
Esther. Heel hartelijk dank voor jullie betrokkenheid en inzet voor de school in al die jaren.

2. Graag voor de leerlingen van groep 1 en 2 een
zitverhoger meegeven!
3. Dit jaar wordt de lunch niet verzorgd. Wilt u
zelf uw kind(eren) een lekkere lunch meegeven.

OUDERS BEDANKT!!!!
Dit bijzondere schooljaar is bijna voorbij. Wanneer we terugkijken zien we dat we dit jaar heel
intensief hebben samengewerkt in de begeleiding
van jullie kinderen. Zonder jullie inzet en begeleiding was het dit jaar niet gelukt. Ook hadden tal
van activiteiten niet door kunnen gaan zonder

jullie hulp. Zo voelden wij ons dit schooljaar naast
de begeleiding tussen de thuiswerkperiode gesteund bij het organiseren van activiteiten, het
regelen van vervoer, het wassen van schoolshirts
en hand- en theedoeken, het zemen van ramen,
het schoonmaken van materialen, het begeleiden
van groepjes feestdagen en uitjes, luizenmoeders, computermoeders, klassenouders, OR- en
MR-leden, enz. enz.
Hartelijk dank hiervoor!
Afgelopen jaar is tijdens een
evaluatiemoment besloten
het bedankmoment anders
in te vullen. Alle ouders krijgen volgende week namens
de school iets mee naar
huis. Houd de tas van uw
kind in de gaten.

Overige mededelingen
Kamp 2019-2020
We kijken terug op een geslaagd kamp met
prachtig weer! We zijn dankbaar dat de leerlingen
van groep 7 en 8 op kamp konden en dat bijna alle geplande activiteiten gewoon door konden
gaan.

kinderen klusjes konden doen.
Hartelijk dank voor de bijdrage!
Ouderbijdrage
In overleg met de MR is de vrijwillige ouderbijdrage voor volgend schooljaar vastgesteld. De
hoogte van de ouderbijdrage blijft hetzelfde als
aflopen jaar:
-

1 kind €25,2 kinderen €38,3 kinderen € 50,-

Schoolgids en jaarplanner
Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt
via het Ouderportaal de schoolgids verzonden.
Daarnaast wordt ook de jaarplanner aan u uitgereikt. Op de jaarplanner staan alle activiteiten
voor het komende schooljaar vermeld. We hopen
dat deze planner bij iedereen weer een prominent plaatsje zal krijgen.
Startdienst / opening schooljaar
Direct na de vakantie op maandag 31 augustus
willen we ’s middags vanaf 13:00 uur als leerkrachten en leerlingen gezamenlijk starten met
de jaaropening. We weten nog niet of er ouders
bij aanwezig kunnen zijn. We willen stilstaan bij
het thema 'Maak jij het verschil?' Het verhaal van
Esther staat centraal. Dominee Boele zal de jaaropening afsluiten met gebed en voorbede voor
het nieuwe schooljaar.
TSO

Klussenkaart GZB
De actie voor de GZB is afgerond. Er is totaal ruim
€600,- opgehaald. Dit is inclusief de €150,- die tijdens de collecte op Biddag is opgehaald. Een bijzonder groot bedrag gezien de situatie waarin de

Vorige week heeft u een schrijven over de organisatie van de TSO in schooljaar 2020-2021 ontvangen. Hierin heeft u kunnen lezen dat er volgend
schooljaar tijdens de middagpauze een pedagogisch medewerker wordt ingezet. In overleg met
de MR is besloten de tarieven die vorig jaar naar
beneden zijn bijgesteld niet te veranderen.

1 kind

2 kinderen

3 of meer

1 dag

€50,-

€95,-

€135,-

2 dagen

€100,-

€190,-

€270

3 dagen

€150,-

€285,-

€405,-

4 dagen

€200,-

€380,-

€540,-

Agenda tot en met eind mei
Woensdag 15 juli

Afscheid groep 8

Donderdag 16 juli

Eindfeest

Vrijdag 17 juli

12:15 uur start zomervakantie

Maandag 31 augustus

Eerste schooldag /
jaaropening

Donderdag 17 september

Informatieavond

Zomergezinsboekje
Deze week krijgen de oudste leerlingen het zomergezinsboekje “Op zijn kop” mee naar huis.
Het zomergezinsboekje is een uitgave van de
HGJB, IZB en de GZB en krijgt u van de Hervormde
Gemeente Polsbroek en Vlist. U bent verder vrij
hier iets mee te doen of niet.

Voor alle data geldt D.V.
Hartelijke groet en een fijne vakantie,
Stefan van Ee

