Nieuwsbrief
Maart 2018
Open dag
Dinsdag 20 maart van 8.45 uur tot 11.30 uur is er een open dag voor nieuwe
ouders.

Peuterochtend
Vrijdag ochtend 9 maart en 23 maart zijn er peuterochtend bij ons op school.
Dan mogen peuters een ochtend meedraaien om te ervaren hoe ze het vinden
op school. De ochtend start om 8.30 uur en duurt tot 12.00 uur. Er zal
koffie/thee zijn voor de ouders zodat zij terwijl de kinderen in de klas zijn ook
even kennis kunnen maken met andere ouders.

Het Lentefeest komt eraan
Na de vakantie starten we met het thema De Pre Historie en Pre Historische dieren’.
We sluiten dit thema af met het Lentefeest op donderdag 29 maart van 17.00 tot
20.00 uur. In deze thema periode gaan we op donderdag 22 maart met de groepen 1
t/m 8 samen een dag op stap. De komende weken houden we u op de hoogte.

Enquête
Gelukkig hebben veel ouders het enquête formulier over het 5 gelijke dagen
model al ingeleverd. Mocht u dit nog niet hebben gedaan dit, dit kan nog tot
en met 8 maart 2018.

Kinder-Koggenfonds
Vanuit het Rijk krijgen gemeente extra geld om armoede onder kinderen
tegen te gaan. Deze gelden worden ingezet om kinderen ‘mee te laten doen’
aan allerlei activiteiten. Denk daarbij aan: lid zijn van een sportclub, mee
kunnen gaan op schoolreisje, een fiets hebben om naar school te gaan,
trakteren en een partijtje kunnen houden als je jarig bent, etc.

Het fonds is voor kinderen tussen de 0 en 18 jaar die opgroeien in een gezin
met een laag inkomen. Hierbij maakt het niet uit of dit inkomen komt uit werk
of uit een uitkering. Zo bestaat er de mogelijkheid om tot 150,- euro aan VVVbonnen te ontvangen en kan er tot 500,- euro aan maatwerkbijdrage worden
bekostigd. Meer informatie vindt u via de website van de gemeente:
https://www.koggenland.nl/home/wat-wilt-uregelen_43013/product/koggenfonds_820.html
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