1 juli 2022

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s)
Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 21 van het schooljaar
2021 - 2022

Nieuwe leerlingen
In de afgelopen periode is Fedde gestart in groep 1. We
heten hem hartelijk welkom en wensen hem een hele fijne
en leerzame periode toe op Kbs de Plataan.

Schoolreisje
Komende maandag 4 juli gaan de kinderen uit groep 1 t/m 6
op schoolreisje. De verwachting is dat we geen hinder zullen
ondervinden van eventuele (boeren)protestacties op de
(snel)wegen, maar we houden het wel goed in de gaten. Dit
gaat ook in overleg met de busmaatschappij; ook zij houden
de berichtgeving goed in de gaten en zullen de route
wijzigen als dat nodig is. Ook voor het vervoer van de
groepen 1/2 verachten we geen problemen, omdat de
locatie relatief dichtbij is.

Ouderbijdrage
Het schoolreisje is de meest kostbare activiteit die betaald
wordt van de vrijwillige ouderbijdrage. Het is belangrijk dat
de ouderbijdrage structureel betaald wordt, zodat de
uitgaven passen bij de begroting die de Oudervereniging
maakt. Bijna alles wordt in deze tijd duurder; het aantal niet
betalende ouders wordt groter en dat kan verband hebben
met elkaar. We kijken daarom goed naar de organisatie van
de activiteiten en de begroting die daarop gemaakt wordt.
Om het schoolreisje betaalbaar te houden wisselen de
bestemmingen om het schooljaar en maken we om het

schooljaar voor de groepen 1/2 gebruik van de bereidheid
van ouders om te ondersteunen met vervoer.
Op deze manier houden we het betaalbaar en overzichtelijk,
waardoor we minder snel voor onverwachte grotere
uitgaven komen te staan. De ouderbijdrage is een vrijwillige
bijdrage en we zullen altijd de activiteiten al dan niet in
aangepaste vorm organiseren voor alle kinderen op onze
school. Dit is het belangrijkste uitgangspunt.
In het volgende schooljaar ontvangt u weer een verzoek om
de ouderbijdrage te voldoen voor het schooljaar 2022 –
2023.

Schoolfruit
In het volgende schooljaar doen we weer mee met de
subsidie voor een “gezonde school”. Er zal dan opnieuw voor
een drietal dagen in de week een aanbod zijn van groente en
fruit. Dit zal nog niet bij aanvang van het nieuwe schooljaar
zijn, zodra we groente/fruit aan gaan bieden zullen we u op
de hoogte brengen.

Afsluiting
Vrijdag 15 juli zijn alle kinderen om 12:15uur vrij en gaan we
de zomervakantie in. Rond de klok van 12:15uur zal er op
het plein een ijscokarretje staan. Voor de kinderen, ouders
en medewerkers is er dan een lekker ijsje en is er
gelegenheid om even een praatje te maken.

Data vakanties en studiedagen
De data van de vakanties zijn in een eerdere nieuwsbrief
gedeeld. In deze nieuwsbrief staan ze nog een keer op een
rij, aangevuld met de studiedagen van het team. De
kinderen zijn op deze dagen vrij.

Schoolvakanties en feestdagen:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Pasen 2e Paasdag

15 t/m 23 oktober 2022
24 dec 2022 t/m 8 januari 2023
25 febr t/m 5 maart 2023
7 april 2023
10 april 2023

Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren 2e Pinksterdag
Zomervakantie

22 apr t/m 7 mei 2023
18 en 19 mei 2023
29 mei 2023
22 juli t/m 3 september 2023

Studiedagen:
woensdag 5 oktober 2022
dinsdag 6 december 2022
maandag 6 februari 2023
vrijdag 9 juni 2023
donderdag 29 juni 2023
maandag 10 juli 2023
Bovenstaand rooster is afgestemd met de mr. Het
vakantierooster is in samenspraak met het voortgezet
onderwijs in Meppel tot stand gekomen, het is dit jaar voor
het eerst in jaren gelukt om de vakanties op elkaar aan te
laten sluiten. Voor ouders met kinderen in het po en vo wel
zo prettig.

Agenda
Ma 04-07: schoolreis groep 1 t/m 6
Di 12-07: Afscheid groep 8
Woe 13-07: wenochtend nieuwe groep
Vrij 15-07: Alle lln om 12:15 vrij en start zomervakantie

