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Afwezigheid meester Jan 
Ook voor de maandagen hebben we een invaller gevonden. Juf Dian Hoogeveen zal om de maandag 
lesgeven aan groep 3A. Volgende week maandag zal zij beginnen. 

 
Naschoolse activiteiten 
Leerlingen kunnen zich weer inschrijven voor de naschoolse activiteiten.  
Ons advies is om je digitaal in te schrijven via www.ivak.net/nsa-appingedam. Dat kan tot en met 
zondag 1 november. Als het niet anders kan, dan kun je ook een briefje inleveren bij je leerkracht. Dat 
kan tot en met donderdag 29 oktober.  
Er zijn drie workshops die niet op de flyer en de site staan, omdat deze gevuld worden met leerlingen 
die op de wachtlijst staan: graffiti, keramiek en kidsdance. Leerlingen die op een wachtlijst staan, 
krijgen hierover een bericht per mail.  
Voor Sportmix hoeven leerlingen zich niet in te schrijven. Je kunt daar heen gaan wanneer je wilt. De 
kosten zijn €1,- per keer. In de bijlage de nieuwe kalender met activiteiten.  

 
Bestellen groepsfoto’s 
Denkt u eraan om binnen 3 weken de foto’s digitaal te bestellen. U betaald 
dan geen portokosten. Als u de foto’s na deze 3 weken besteld, zal de 
bestelling rechtstreeks verstuurd worden naar uw huisadres. U moet dan wel 
portokosten betalen.  
 

Ouderbijdrage en fluorgeld 
De kosten bedragen €17,50 per schooljaar. 
De ouderbijdrage kan gestort worden op NL41 RABO 0313 0253 98 t.n.v. Vrienden van het Openbaar 
Onderwijs o.v.v. ouderbijdrage/fluor naam kind en groep. 
Start uw kind na 1 januari op school dan betaalt u €9,00. 
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