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Extra handen in de klas
Vanaf april krijgen alle scholen van Marenland
de beschikking over de RAL RAP subsidie.
Deze subsidie kan ingezet worden voor
bijvoorbeeld extra handen in de klas.
Nienke Heikoop gaat drie dagen in de week bij
ons werken. Zij komt op maandag, dinsdag en
donderdag.
Sjakkelien Tilma komt op de woensdag bij ons
werken. Zij zullen groepjes leerlingen gaan
begeleiden of extra helpen in de klas.
Zij zullen zich in een volgende nieuwsbrief aan u voorstellen.
Juf Gwen komt extra op de vrijdag werken om leerlingen te begeleiden met rekenen.

Praktisch verkeersexamen groep 7
Het praktisch examen wordt op maandag 19 april afgenomen. Voorafgaand aan het examen vindt er
een fietscontrole plaats. De fietscontrole wordt op school op maandag 12 april gehouden. Het is dan
de bedoeling dat alle kinderen van groep 7 hun fiets mee naar school nemen. De fiets wordt
gecontroleerd en indien goedgekeurd, voorzien van een sticker. Zonder deze sticker op de fiets
kunnen de kinderen met die fiets geen examen doen.
U kunt op de site van VVN Verkeersexamen de fietscheck online uitvoeren
(https://examen.vvn.nl/fietscheck123). Zo weet u voor de fietscheck op school of er nog iets
gerepareerd moet worden.
Mocht uw zoon/ dochter geen fiets hebben die voldoet aan alle punten, zouden ze eventueel het
examen op een fiets van een klasgenootje mogen uitvoeren. We vertrekken vanaf school wel op de
fiets naar het examen, dus wij verwachten wel dat alle kinderen een fiets meenemen.

Onze school heeft op maandag 19 april voor het examen de volgende starttijden gekregen:
11:00 - 11:30 Groep 7a
11:40 - 11:52 Groep 7b
De groepen zullen onder begeleiding van o.a. de leerkracht naar het startpunt fietsen. Ook zullen
ze gezamenlijk van het examen terug fietsen naar school. De normale schooltijden worden
aangehouden.
Mochten er nog bijzonderheden zijn of indien u vragen heeft, kunt u terecht bij de leerkrachten van
groep 7. Wij wensen alle kinderen van groep 7 alvast heel veel succes!

Gevonden voorwerpen
Alle gevonden voorwerpen liggen op de tafels in de centrale hal tot aan de meivakantie. De vrijdag
voor de meivakantie worden alle kleren die er dan nog liggen, naar de Humanitasbak gebracht.
Hieronder een foto van alle gevonden voorwerpen/kleding:

Ouderbijdrage
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 naam kind en groep.
Start uw kind na 1 januari op school dan betaalt u €9,00.

