Info

voor ouders en verzorgers van onze leerlingen

woensdag 28 november 2018

\

Beste ouders/verzorgers,
We kijken met u vooruit naar de feestmaand december, en naar de kerstvakantie, die
duurt van 21 december tot en met 6 januari.

Belangrijke data
● 30 november Only
Friends, groepen:
Neptunus, Aarde,
Jupiter & Venus
Prognosegesprekken
●
3,4, 6 en 7 december
In de eerste week van december worden de prognosegesprekken gevoerd met ouders en
prognosegesprekken
kinderen van Unit 4. De gesprekken gaan over het vervolgonderwijs.
unit 4 met ouders en
leerlingen
Sinterklaasfeest
● 4 december unit 4
Op 5 december verwelkomen wij Sinterklaas met zijn knechten om 9 uur
schaatsen
op het schoolplein. De Sint wordt ontvangen in de schoolzaal, en hij zal
● 5 december
de klassen bezoeken.
Sinterklaasfeest
Er zijn cadeautjes voor alle kinderen.
● 12 december
De kinderen van unit 3 en 4 hebben lootjes getrokken en zij maken een
kofﬁeochtend
surprise voor een klasgenoot.
● 14 december Only
Friends: Komeet,
Kerstdiner
Neptunus, Maan,
Op woensdag 19 december is het kerstdiner van 18 tot 19 uur.
Zon, Grote Beer, Ster
De deur gaat open om 17.45.
● Woensdag 19
Bij de groepen worden lijsten opgehangen waarop u kunt invullen wat u
december 18 uur:
wilt maken voor de groep. Het hoeft geen grote hoeveelheid te zijn, omdat
kerstdiner
iedereen iets meebrengt.
● 21 december alle
leerlingen vrij
Vrijwillige ouderbijdrage en bijdrage schoolreisjes
● 7 januari 2019 eerste
Feesten en excursies worden door de school betaald uit de vrijwillige
schooldag in het
ouderbijdrage.
nieuwe jaar
Dit bedrag is 30 euro per kind per jaar.
Daarnaast vraagt Universum voor de schoolreisjes een bijdrage van 30 euro,
en voor het meerdaagse kamp in groep 8, 85 euro.
Op een aantal Amsterdamse scholen loopt een proef met het betalen van de
ouderbijdrage en het schoolreisje met de Stadspas.
Universum heeft geprobeerd om hierbij aan te sluiten, maar dat is nog niet gelukt.
Vanaf volgend jaar hopen wij hier wel aan te kunnen meedoen.
In januari ontvangt u een brief over de ouderbijdragen.
Nieuwe medewerkers
Juf Amber werkt op donderdagmiddag en vrijdagmiddag bij ons. Zij gaat mee naar het
schoolzwemmen, en bijvoorbeeld ook naar Only Friends.
Kofﬁeochtend november
Op 5 december verwachten wij Sinterklaas op Universum.
Daarom is de kofﬁeochtend in december pas op de tweede woensdag:
12 december 8.45 - 9.45 uur.
De volgende ouderinfo ontvangt u op woensdag 19 december.
Kijkt u ook eens op de website: www.sbo-universum.nl

