Nieuw? Een nieuwsbrief!
U bent van ons als ouderraad van O.B.S. De Zwaluw geen nieuwsbrieven gewend. Toch zijn er op dit
moment een aantal zaken waarover wij u willen informeren. Daarom ontvangt u deze nieuwsbrief.
Algemene ouderavond
De ouderraad (OR) en de medezeggenschapsraad (MR) organiseren één keer per jaar (november) een
algemene ouderavond. Deze algemene ouderavond is bedoeld om u als ouders te informeren over hetgeen de
OR en MR bezighoudt en om u inzicht te geven in de financiële situatie. Dit schooljaar zal in november
geen algemene ouderavond plaatsvinden. Wel bent u op donderdag 22 november aanstaande tijdens de
reguliere vergadering van de OR tussen 19.15 en 19.45 uur van harte welkom om onze financiële
overzichten in te zien.
Ouderavond nieuwe stijl
Dit jaar vindt er dan wel geen algemene ouderavond plaats, maar van uitstel komt zeker geen afstel. Begin
2019 organiseren wij een ouderavond in nieuwe stijl. Een thema-avond met interactieve workshops voor
ouders van kinderen in alle leeftijden. Uiteraard hebben wij al vele leuke ideeën voor deze avond, maar als u
nog een interessante suggesties hebt voor deze avond, horen wij dat graag!
Ouderbijdrage
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019 is vastgesteld. Deze is onveranderd
en bedraagt ook dit jaar € 27,50 per kind.
Met de ouderbijdrage én de opbrengst van het oud papier stellen wij de school in
staat om leuke activiteiten te organiseren (kerst/musical etc), elk jaar nieuw
buitenspeel-materialen aan te schaffen en een financiële bijdrage te leveren aan onder
er het schoolreisje naar Ameland.

Kascommissie
Eén maal per jaar vindt er een financiële (kas)controle plaats door de
kascommissie. Deze kascommissie bestaat uit twee personen. Voor volgend jaar
zoeken we nog iemand die plaats wil nemen in de kascommissie. Het kost je één
avond per jaar (maximaal 2 uurtjes). Een (beroepsmatige) financiële achtergrond
is niet vereist. Mocht u één avond per jaar over hebben om ons hierbij te helpen,
laat het ons dan weten!
Elke
Oud papier; vervoerders gezocht
derde zaterdag van de maand wordt door de ouders van de school oud papier opgehaald. Per zaterdag halen
we ongeveer € 1000,00 aan oud papier op. Dit mooie bedrag komt ten goede aan alle kinderen van onze
school.
We zijn nog steeds op zoek naar mensen die als vervoerder willen
meerijden. Heeft u een auto of trekker met aanhanger of heeft u een auto
met trekhaak of een aanhanger die u ter beschikking wilt stellen, laat het
ons dan weten. Zonder uw hulp is het oud papier halen niet mogelijk en
kunnen we niet dat beetje extra doen voor de school en alle kinderen.
Met vriendelijk groet,
Ouderraad O.B.S. De Zwaluw

