Vergeet de school-app niet te downloaden!
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Voor u ligt de nieuwsbrief van november. Hierin vindt u de volgende onderwerpen:








Ouderbijdrage en overblijfgeld
Theaterweek
Themaochtend slapen
Schoolfotograaf
Aanmelden van broertjes en zusjes
Rapportmapjes
Agenda

Ouderbijdrage en overblijfgeld
Wij hebben nog niet alle ouderbijdragen en overblijfgelden ontvangen. Wilt u er (indien u dit nog niet
heeft gedaan) voor zorgen dat de bedragen zo snel mogelijk overgemaakt worden?
De ouderbijdrage is € 80,-- per kind.
De ouderbijdrage kunt u overmaken op: NL76 ABNA 0507133331
Het overblijfgeld is € 150,-- voor het eerste kind en € 100,-- voor ieder volgend kind.
Het overblijfgeld kunt u overmaken op: NL 96 ABNA 0507140052
Theaterweek
Deze week staat een aantal lessen en activiteiten in het teken van theater! De week is feestelijk
geopend. Het thema van de theaterweek is ‘zappen’. Gedurende de week maken we door middel van
verschillende verhalen en werkvormen een parodie op de zapcultuur: er wordt gezapt van verhaal naar
verhaal en van rol naar rol. Er zijn deze week meerdere theaterlessen die door de eigen leerkracht
verzorgd worden. Alle groepen bereiden een korte voorstelling voor en op vrijdag zal iedere groep aan
een andere groep hun presentatie laten zien.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin
Wij hebben met de jeugdverpleegkundige afgesproken om een ochtend te organiseren rond het thema
‘slapen’. Deze ochtend zal op school georganiseerd worden op 12 november a.s. om 9.00 uur. Wilt u
bij deze ochtend aanwezig zijn, dan kunt u zich aanmelden bij de leerkracht of door een mail te sturen
naar info@locatiemullerpier.nl.
Schoolfotograaf
Vrijdag 9 oktober is de schoolfotograaf op school geweest. Binnenkort zullen de foto’s meegegeven
worden aan de kinderen. Wij maken u erop attent dat de foto’s na openen van de verpakking
afgenomen moeten worden!

Aanmelden broertjes en zusjes
Onze school krijgt veel aanmeldingen. Het is daarom van belang om een goede planning te maken van
toekomstige leerlingen. Broertjes en zusjes van kinderen die al bij ons op school zitten, hebben uiteraard
voorrang bij plaatsing, mits op tijd aangemeld.
Wilt u s.v.p. (indien u dit nog niet gedaan heeft) zo snel mogelijk eventuele broertje(s) en/of zusje(s)
aanmelden? Dit kunt u doen door een kopie van het zorgpasje in te leveren bij de locatiedirectie.
Rapportmapjes
19 november krijgen de kinderen het eerste rapport van dit schooljaar mee naar huis. Er zijn nieuwe
rapportmapjes voor de school ontworpen. Ieder kind krijgt gedurende de schoolloopbaan bij de Müllerpier
één rapportmapje. De rapporten van de groepen 1 t/m 8 worden in het mapje bewaard.
U kunt het rapport op uw gemak thuis bekijken. Daarna verzoeken wij u het mapje weer op school in te
leveren. Wij bewaren het dan tot het volgende rapport.
Wanneer een rapportmapje thuis kapot gaat of kwijt raakt, kan er voor € 5,-- een nieuw mapje gekocht
worden.

Agenda
9 november
12 november
20 november
24 november
26 november
4 december
9 december
16 december
17 december
18 december t/m 1 januari

Theaterweek
Themabijeenkomst over slapen door Centrum voor Jeugd en Gezin
Studiedag, alle kinderen vrij
Rapportmiddag en -avond
Rapportmiddag
Sinterklaasviering (let op: de kinderen zijn ’s middags NIET vrij)
Koffieochtend
Kerstdiner
Kerstviering
Kerstvakantie
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