NIEUWSBRIEF 12 november 2020
Agenda
23-11
25-11
25-11
25-11
26-11
04-12
14-12
18-12
21-12/01-01

OR-vergadering
Pietenmorgen
MR-vergadering
Bestuursvergadering
Digitale ‘Inloopgesprekken’
Sinterklaasfeest
Bestuursvergadering
Kinderen om 12:00 uur vrij.
Kerstvakantie

Oogstdienst

Afgelopen zondag, 8 november., vond in de Pieterskerk de jaarlijkse oogstdienst plaats. Vanwege de huidige coronamaatregelen, kon het niet een
Wie spaart er mee?
dienst zijn zoals we gewend zijn. Niet alle
In de vorige nieuwsbrief deden wij
kinderen, ouders en leerkrachten bij elkaar
een oproep om met ons mee te
in de kerk dit jaar, maar thuis kijken naar de
doen met de spaar actie van
dienst. Alleen enkele kinderen in de kerk
‘Zespri’. Het gaat al best wel goed
om “life” een gedicht, het gebed en de
terugkijken
met deze actie, maar we hebben
schriftlezing te lezen. De liedjes die we leerwel heel veel kiwi stickers nodig.
Daarom hierbij nogmaals de vraag. Sparen jullie ook den met de klassen waren via een filmpje te zien. In
met ons mee? In de hal hangt een poster waarop de- alle groepen was gewerkt aan de versiering van de
ze stickertjes geplakt kunnen worden. De actie loopt kerk, zodat die er toch feestelijk uitzag. Mooi ook dat
tot half december. Helpen jullie ons mee zoveel mo- er zoveel schoenendozen ingezameld waren. Heeft u
de dienst toch gemist? Terugkijken kan nog via de site
gelijk ballen te sparen?
van de PKN Beesd

Brief groep 5 t/m 8

Komende zaterdag, 14 november, arriveert Sinterklaas en daarmee ook de Sinterklaastijd. Een tijd vol
gezelligheid en met name voor kinderen in de bovenbouw de tijd van surprises. De
kinderen van groep 5 t/m 8
zullen morgen, 13 november,
lootjes trekken. Zij krijgen ook
een brief van de Ouderraad
mee met instructies. Wilt u de
brief goed doorlezen, want
i.v.m. corona zijn de instructies iets aangepast.

18 december

In de schoolkalender staat bij 18 december ‘Continurooster tot 14:00 uur
voor de bovenbouw’. Dit klopt niet. Alle
kinderen krijgen die dag om 11:45 uur
Kerstvakantie.

Sinterklaasfeest

Wij kunnen u melden dat Sinterklaas en de Pieten onze school gelukkig toch kunnen bezoeken op vrijdag 4
december. De ontvangst zal dit jaar anders zijn dan wij
gewend zijn van voorgaande jaren. Wij wachten Sinterklaas niet buiten op. De kinderen kunnen 's morgens net als op andere dagen vanaf
8:20 uur naar hun klas gaan. Om half
9 gaan we met de kinderen op zoek
naar Sinterklaas in de school. Het is
helaas niet mogelijk om hier als ouder
bij aanwezig te zijn. We gaan er met
de kinderen in ieder geval een heel
gezellig feest van maken!

Ouderbijdrage

Eind oktober zijn de formulieren voor de
ouderbijdrage uitgedeeld. Wij hebben al
veel Ouderbijdrage-formulieren retour
ontvangen. Heeft u het formulier nog niet
ingeleverd, wilt u dit dan zo spoedig moInloopgesprekken
Omdat het nog niet mogelijk om de inloopgesprekken gelijk doen?
Wanneer u het briefje kwijt bent, dan kunt u deze opvan 26 november in school te houden en wij deze
gesprekken te belangrijk vinden om ze af te zeggen, nieuw opvragen bij Diana Schreuders
zullen ze digitaal worden gehouden. Meer informatie (lingelaar@lingelaar.nl).
hierover volgt nog.
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Geldplannen - Gemeente West Betuwe

Extra Algemene Ledenvergadering

De gemeente West Betuwe helpt u graag. Samen met
Nibud bieden ze de online geldplannen aan. Het geldplan ‘Rondkomen met kinderen’ helpt u bij het opstellen van budgetten. Daarnaast laat het u zien welke
(financiële) regelingen er lokaal en landelijk zijn voor
ouders. Een goed, haalbaar budgetplan helpt stress
te voorkomen.

Actie Kinderpostzegels

Bij het opvoeden van kinderen komen er heel wat
kosten om de hoek kijken. Schoolreisjes, een pc, een
fiets, extra (huiswerk)begeleiding, ziektekosten, noem
maar op. Sommige kosten zijn geheel onverwacht,
zoals de invloed die het Coronavirus op uw inkomen
kan hebben. Hoe krijgt u overzicht op de veranderingen in uw inkomen en de kosten?

Maandag 14 december a.s. is er een extra Algemene
Ledenvergadering. Tijdens deze Ledenvergadering
neemt ons schoolbestuur afscheid van Christian
Braamse en zullen Jojanneke Beugelink en Carlijn
Slob zich verkiesbaar stellen. Binnenkort ontvangen
de leden van de vereniging hiervoor een uitnodiging.

Wij ontvingen een bericht van de Kinderpostzegelactie. Deze heeft in 2020 maar liefst 7,6 miljoen euro
opgebracht!

Het online geldplan vindt u op
www.startpuntgeldzaken.nl/westbetuwe. U kunt deze
link ook vinden via de site van de gemeente West Betuwe. (gemeente West Betuwe; zorg en ondersteuning; schuldhulpverlening; zie ook: Online Geldplannen; startpunt Geldzaken West Betuwe en naar beneden scrollen voor de verschillende geldplannen).
Een nieuw project van de gemeente West Betuwe is Ontzettend bedankt voor jullie inzet, enthousiasme en
het project: Vroeg eropaf. Hierbij wil de gemeente hel- creativiteit! Dankzij jullie is de Kinderpostzegelactie in
pen als het betalen van de vaste lasten niet meer elke deze bijzondere tijd wederom een succes geworden!
maand lukt. Hoe dat werkt, kunt u vinden op de site
van de gemeente West Betuwe. Gebruik hiervoor de
zoekterm ‘Vroeg eropaf’.

Kijk ook eens op www.lingelaar.nl

