Info

voor ouders en verzorgers van onze leerlingen

woensdag 27 maart 2019

\

Beste ouders/verzorgers,
De lente is begonnen, we hebben binnenkort de Koningsspelen, de meivakantie, de
sportdag, en andere leuke en leerzame activiteiten binnen en buiten de school.
Schoolreisjes en vrijwillge ouderbijdrage
De schoolreisjes komen eraan in juni en juli.
Leerlingen van groep 8 in Aarde, Venus en Jupiter 4 dagen op kamp
naar Petten aan Zee.
Dit reisje kost 85 euro.
De andere groepen gaan naar Julianatoren en Drievliet.
Dit reisje kost 30 euro.
De vrijwillige ouderbijdrage is 30 euro voor het schooljaar 2018-2019.
Het onderwijs, het personeel, het gebouw en de materialen worden
betaald door de overheid.
Zonder uw bijdrage aan het Ouderfonds kunnen we de extra dingen
(Sinterklaascadeau, Kerstdiner, Paasontbijt, traktatie op de sportdag)
niet meer organiseren. Dat zou jammer zijn.
U kunt het schoolreisje en de ouderbijdrage overmaken op ons
nieuwe rekeningnummer NL82 RABO 0329 0499 33, t.n.v.
Ouderfonds Universum, met vermelding van de naam van uw kind.
Nieuwe vrijwilligers!
Meester Arno is gestart als vrijwilliger in groep Venus, juf Daniella is
gestart in Ster en Grote beer.
Wij zijn blij met deze extra handen in onze klassen!
Kofﬁeochtend woensdag 3 april
De maandelijkse kofﬁeochtend is van 8.45 - 9.45 uur.
Telefoonnummer SBO Universum
Ons telefoonnummer is niet gewijzigd, maar op dit moment wordt ons
telefoonnummer niet weergegeven als wij u bellen.
Het kan zijn dat wij het zijn, wanneer u op uw telefoon ziet “Privé
nummer”. Wij hopen dat dit binnenkort wordt opgelost.
Wij bellen alleen als het dringend is.

De volgende ouderinfo ontvangt u op woensdag 29 mei.
Kijk ook eens op de website: www.sbo-universum.nl

Belangrijke data
● Maandag 1 april
bibliotheek Mars
● woensdag 3 april
kofﬁeochtend
● Donderdag 4 april
bibliotheek Maan, Ster,
Grote beer
● Vrijdag 5 april
Only friends Venus,
Mars, Jupiter, Aarde
● Vrijdag 12 april
Koningsspelen
● Woensdag 17 april
Paasviering
● Vrijdag 19 april
Goede vrijdagkinderen vrij
● 20 april-5 mei
Meivakantie
● Woensdag 8 mei
kofﬁeochtend
● Vrijdag 10 mei
sportdag alle groepen
● Vrijdag 17 mei
Studiedag, alle
kinderen vrij
● Vrijdag 24 mei
Boerderijles Zon
● Vrijdag 24 mei
Only friends Neptunus,
Aarde, Jupiter, Venus
● Woensdag 29 mei
bibliotheek Aarde,
Mars

