Nieuwsbrief 31 mei 2019
Nieuws van de OR:
De ouderraad heeft woensdagavond 29 mei vergadert. Zij konden meedelen dat het geld dat
de kinderen hebben opgehaald via de Sponsorloop precies genoeg was om de rekening te
betalen. Er is rond de 4000 euro opgehaald en de rekening van de Doppers inclusief
bedrukken van het Violier logo was ook 4000 euro.
We zien dat de Doppers goed gebruikt worden en zijn blij te zien dat onze kinderen gewend
raken aan regelmatig water drinken.
Na de oproep en uitleg in een van de vorige Nieuwsbrieven over de besteding van de
ouderbijdrage is de betaling verhoogd van 72% naar 85% betalende ouders.
De ouderraad is hier erg blij mee en namens hen bedank ik u hiervoor.
Er is verder gesproken over de achterliggende reden van ouders om niet te betalen. In veel
gevallen is het eenvoudigweg “vergeten” door drukte de reden. We zien dat na de
herhalingsoproep dan wel betaald wordt. Ook zal het niet betalen in een aantal gevallen te
maken hebben met financiële omstandigheden. Daar is uiteraard begrip voor. Er zijn ook
ouders die uit principiële overwegingen niet betalen. Wij zijn benieuwd naar deze
overwegingen. Bent u een principiële niet-betaler dan zijn wij benieuwd naar uw
overwegingen. Neemt u gerust contact op met de OR van de school als u uw standpunt wilt
delen.
Verder is er besloten dat men volgend schooljaar kiest voor een andere schoolfotograaf. Dit
vanwege klachten van verschillende aard. De OR is hier druk mee bezig.
Medezeggenschap
Dinsdag 4 juni is de volgende MR vergadering. Tijdens
deze vergadering zal het definitieve jaarrooster en de
formatie en groepsindeling worden meegedeeld. Wij
verwachten instemming hierover en zullen vrijdag in de
volgende nieuwsbrief de planning aan u bekend maken.

Suikerfeest
Deze week wordt het eind van de
Ramadan gevierd; het breken van de
vastenmaand. Voor alle ouders die
deze dag verlof hebben aangevraagd,
is deze aanvraag goedgekeurd. Voor
de Turkse gezinnen is het Suikerfeest
vastgesteld op dinsdag 4 juni. De
Marokkaanse gezinnen moeten zoals
gebruikelijk wachten op de preciese
datum omdat er gewacht wordt op het
verschijnen van de sikkel van de
nieuwe maan. Voor hen begint het
Suikerfeest dus op 4 of op 5 juni.
Wij wensen alle kinderen en ouders
een heel mooi feest toe!

Verder is er geen nieuws dat niet kan wachten. Ik wens u allen een mooi weekend toe, de
temperaturen lopen zondag op naar tropische waarden. Geniet ervan maar zorg voor
bescherming voor u en de uwen! Tot maandag!

