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Infobulletin 4, schooljaar 2017-2018
Welkom!
Wij verwelkomen Noor Mesken in groep 1. Wat gezellig dat je er
bent Noor!
Heel veel (leer)plezier gewenst bij ons op de Catharinaschool.
Opknappen schoolplein: hulp gezocht!

Zaterdag 10 maart 2018, tijdens de
grote vrijwilligersactie NL Doet,
willen we een start gaan maken met
het opknappen van ons schoolplein.
Die dag gaan we samen met de
vrijwilligers van het Luukske en het
Greenteam aan de slag met de
herinrichting van de
schoolomgeving.
Helpt u ons mee?
Vaders, moeders, opa’s, oma’s, grote broers en zussen, sterke buurmannen en –vrouwen. Alle hulp is
van harte welkom!
Samen gaan we er iets moois van maken voor alle kinderen van Wellerlooi. Binnenkort meer
informatie. Voor lunch zal worden gezorgd.

Pensioen Miep Rossen-Fleuren
Onlangs hebben wij op feestelijke wijze afscheid genomen van onze zeer
gewaardeerde collega Miep Rossen- Fleuren.
Na 38 jaar te hebben gepoetst op de Catharinaschool (ruim 45 jaar
werkervaring!!) mag zij, samen met haar man Wim, van haar welverdiende
pensioen gaan genieten. Hartelijk dank voor de fijne jaren Miep!
Eelkje van Lipzig heeft het stokje van Miep overgenomen.
Veel plezier gewenst!
Gymnastiek
Na de kerstvakantie vinden er een paar wijzigingen plaats in ons gymrooster:
Dinsdagmiddag: groep 3-4-5 (groep 6 werkt dan zelfstandig bij groep 7-8).
Woensdagochtend: groep 6-7-8 o.l.v. Nick Joosten (Combinatiefunctionaris) vanwege het ontbreken
van gymbevoegdheid van de vervangster van Juf Anne.
Donderdagmiddag: groep 4-5-6
Vrijdagmiddag: groep 7-8

Ouderbijdrage
De bijdrage voor dit schooljaar bedraagt € 35,00 voor groep 1 t/m 8 en wordt jaarlijks vastgesteld na
overleg met de MR. Uit deze bijdrage worden allerlei activiteiten betaald, die niet uit de normale
exploitatie van de school betaald kunnen worden.
Uit praktische overwegingen is ervoor gekozen om alle extra kosten die in de schoolloopbaan van een
kind voorkomen bij elkaar op te tellen en te delen door 8 leerjaren.
Op die manier komen we tot een gemiddelde van € 35,00 per jaar.
Voor de instromende leerlingen geldt een basisbedrag van € 25,00 aangevuld met € 2,00 voor elk
maand dat het kind onderwijs zal volgen.
Van deze bijdrage worden betaald:
o Diverse festiviteiten (Kerst, Sinterklaas, Carnaval, Schoolfeestdag)
o Musical
o Schoolreis
o Uitstapjes/(Theater)bezoek
o Groepsfoto (1x per twee jaar)
U kunt de bijdrage storten op rekeningnummer NL53 RABO 0157 3090 45
t.n.v. Activiteiten Catharinaschool,
onder vermelding van de naam (voornaam en achternaam) van uw kind en de groep.

Namens het team van de
Catharinaschool wens ik u allen
een heel goed 2018!!

Belangrijke data
25-12-2017
Kerstvakantie t/m vrijdag 05-01-2018
10-01-2018
Luizencontrole (graag geen gel en ingewikkelde kapsels) WOENSDAG!
30-01-2018
Inschrijven nieuwe kleuters
09-02-2018
Carnavalsviering Catharinaschool
Ingezonden

