
 

  

  
  

 
 
 
 
 
 

Info   
voor   ouders   en   verzorgers   van   onze   leerlingen   
\   

 
woensdag   25   november   2020  

Beste   ouders/verzorgers,   
In   deze   nieuwsbrief   leest   u   opnieuw   een   oproep   voor   de   betaling   van   de   
ouderbijdrage.   Soms   vragen   ouders   zich   af   of   het   zin   heeft   om   de   
ouderbijdrage   te   betalen   omdat   er   zoveel   niet   doorgaat.   Toch   gaat   er   
voor   kinderen   wel   veel   door   en   juist   voor   die   extraatjes   krijgt   de   school   
geen   geld   van   de   overheid.   Deze   betalen   we   vanuit   de   ouderbijdrage.   Als   
er   geld   overblijft   omdat   activiteiten   niet   doorgaan   blijven   deze   inkomsten   
gereserveerd   voor   leerlingactiviteiten   (sportdag,   voorstelling,   
dierentuinbezoek,   afscheid   in   groep   8).   De   ouderbijdrage   komt   altijd   ten   
goede   van   uw   kind   en   alle   kinderen.   
  

De   december,   feestmaand,   komt   eraan.   Ook   al   vieren   we   het   anders   dan   
anders,   de   feesten   worden   wel   gevierd   en   daar   zijn   dus   kosten   aan   
verbonden.     
  

Het   Sinterklaasfeest   wordt   op   school   gevierd.   Dit   jaar   niet   met   een   
intocht   op   het   plein   maar   de   Sint   zal   onze   school   zeker   bezoeken.   U   
ontvangt   foto’s   via   Klasbord   of   mail   van   de   leerkrachten.     
  

Pien   Verburg   -   directeur.   
 
Ouderbijdrage   
Het   scannen   van   de   nieuwe   stadspas   is   gratis   en   het   kost   u   als   ouder   
niets   extra’s.   Dit   bedrag   wordt   volledig   door   de   gemeente   betaald.   Voor   
ons   is   deze   bijdrage   erg   belangrijk   want   hiervan   kunnen   wij   extra   dingen   
kopen   en/of   organiseren   voor   onze   leerlingen.   
  

Wilt   u   voor   het   scannen   van   uw   stadspas   a.u.b.   contact   opnemen   met   
Judy   op   maandag,   dinsdag   en   donderdag,   020-6361539   of   mail   naar   
info.universum@innoord.nl.   Zij   maakt   graag   een   afspraak   met   u   om   dit   in   
orde   te   maken.   De   stadspas   meegeven   aan   uw   kind   mag   natuurlijk   ook.   
    

Voor   ouders   die   geen   stadspas   hebben   vragen   wij   een   vrijwillige   bijdrage   
van   €   50,-.   Dit   bedrag   kunt   u   overmaken   op   rekening   NL60   TRIO   
0788795295   t.n.v.   Innoord   onder   vermelding   van   de   naam   van   uw   kind.     
  

Wanneer   het   u   beter   uitkomt   om   in   termijnen   te   betalen   dan   mag   dit   
uiteraard   ook.   Laat   het   ons   dan   wel   even   weten.   
Met   uw   bijdrage   kunnen   wij   een   hoop   extra’s   doen   voor   de   leerlingen,   
dank   u   wel   alvast.   

  
  

  
       Belangrijke   data   in      
        november:   

● 26   november   
diëtiste   op   
school.   
  
  

       Belangrijke   data   in      
        december:   

● 2   december,   
Sinterklaas   op   
school.   

● start   
kerstvakantie,   
vrijdag   18   
december.   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
Sinterklaas   
  

Op   woensdag   2   december   a.s.   zullen   wij   Sinterklaas   op   school   
ontvangen.     
Vanwege   alle   corona   maatregelen   is   er   dit   jaar   geen   intocht   en   geen   
fotomoment   op   het   schoolplein.   Helaas   voor   alle   ouders   en   de   andere   
kinderen   uit   uw   gezin.   
  

De   kinderen   moeten   gewoon   om   de   normale   tijd,   08,45   uur,   op   school   
zijn.   De   schooldag   eindigt   ook   gewoon   om   12.15   uur.   Sinterklaas   zal   alle   
klassen   bezoeken   en   wij   gaan   er   met   elkaar   een   gezellige   dag   van   
maken.   
  
  
  
  
  

     
 
  
  

Sinterklaas   voor   de   groepen   Mars,   Neptunus,   Venus,   Aarde   en   
Jupiter:   
  

De   kinderen   hebben   allemaal   een   lootje   getrokken   en   geld   meegekregen   
om   een   cadeautje   te   kopen.   Dit   cadeautje   moeten   zij   a.s.   maandag   30   
november   meenemen   naar   school.     
  
  

Afstandsonderwijs   
  

Het   komt   steeds   vaker   voor   dat   een   leerling   of   een   leerkracht   thuis   moet   
blijven   uit   voorzorg   of   vanwege   Corona.   We   zijn   een   nieuw   protocol   aan   
het   ontwikkelen   voor   wat   betreft   het   afstandsonderwijs   binnen   de   
mogelijkheden   die   we   hebben.   U   ontvangt   hierover   een   aparte   brief   
zodra   het   protocol   klaar   is.     
  

U   kunt   altijd   met   uw   kind   afspreken   (tenzij   uw   kind   ziek   is)   dat   hij/zij,   als   
ze   thuis   moeten   blijven,    leest   in   een   leesboek,   schooltelevisie   kijkt   of   
naar   het   jeugdjournaal.   Stimuleer   uw   kind   ook   om   een   
bewegingsactiviteit   te   doen.      
  
  

Medezeggenschapsraad   (MR)   
  

De   MR   bestaat   uit   Joan   Jansma,   logopediste,   en   Lieke   Schuring,   
leerkracht.   Een   ouder   is   de   MR   komen   versterken.   Hayat   heeft   zich   in   de   
vorige   nieuwsbrief   aan   u   voorgesteld.   Een   tweede   ouder   heeft   zich   
aangemeld   en   is   uitgenodigd   voor   de   volgende   MR   vergadering.   
  De   volgende   vergadering   staat   gepland   voor   woensdag   9   december   
2020   om   13.30   uur.     
Het   mailadres   voor   de   MR   is:    mr.universum@innoord.nl   
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Only   Friends     
  

Ook   in   november   staan   er   weer   een   aantal   sportieve   activiteiten   op   het   
programma.   De   kinderen   gaan   met   de   juf   of   meester   naar   de   sporthal.   
Hierbij   het   overzicht:   
  

Vrijdag   27   november   van   12.00   uur   tot   14.00   uur   
De   groepen   Neptunus,   Aarde,   Venus   en   Jupiter,   extra   les   OF   

Vrijdag    4   december   van   12.00   uur   tot   13.00   uur   
De   groepen   Zon   en   Komeet,   Tafeltennis,   badminton   en   boogschieten   

Vrijdag    4   december   van   13.00   uur   tot   14.00   uur   
De   groepen   Beer   en   Maan,   Tafeltennis,   badminton   en   boogschieten   

Vrijdag   11   december   van   12.00   uur   tot   14.00   uur   
De   groepen   Neptunus,   Aarde,   Venus   en   Jupiter,   extra   les   OF   

  

Wanneer   uw   kind   tot   14.00   uur   les   heeft   bij   Only   Friends   dan   kunt   u   daar   
uw   kind   ophalen.   Wanneer   dit   niet   lukt   dan   gaat   uw   kind   terug   naar   
school   en   kan   dan   om   14.45   uur   opgehaald   worden.      

  

  
  
  
  
  
  
  

 
 

De   volgende   ouderinfo   verschijnt   16   december   2020   
  
  

                  Kijkt   u   ook   eens   op   de   website:   www.sbo-universum.nl   

 


