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Nieuwsbrief 
23 september 2020 

 

Stagiaires 

Ook dit jaar zullen er weer een aantal stagiaires zijn bij ons op school. Het gaat dan om studenten van een 

HBO of MBO-instelling die een opleiding volgen die met onderwijs of welzijn te maken heeft. De stagiaires 

van dit jaar stellen zich graag aan jullie voor!  

 

 
Hallo mijn naam is Romy Veenstra.  
Ik ben 24 jaar en doe de opleiding PABO aan de Hogeschool KPZ.  
Mijn hobby’s zijn Engelse boeken lezen, Twirlen en leuke dingen doen met vriendinnen.  
Ik kijk er heel erg naar uit om dit jaar bij jullie op school stage te lopen!  
 
Groetjes Romy 

 
Beste ouders en verzorgers, 
Ik ben Maureen van Dijken, 18 jaar oud en ik kom uit Westerbork. Ik ben tweedejaars Pabo student aan 
de Hanzehogeschool in Groningen en ik loop momenteel stage in groep 6/7/8 bij Juf Adinda en Meester 
Ingmar. Hier zal ik blijven tot eind oktober, daarna zal ik doorgaan in groep 1/2 bij Juf Petronella en Juf 
Rixt. Ik houd erg van lesgeven, wedstrijdzwemmen en lezen. Ik werk in het weekend met veel plezier in 
een restaurant als bediende. Ik heb ontzettend veel zin in komende stageperiode op deze school. 
Mochten jullie vragen hebben, stel deze dan gerust. Ik ben altijd in voor een praatje! 
Groetjes, Maureen 
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Ouderhulp formulieren 
Wat fijn om te zien dat we al enkele ouderhulp formulieren teruggekregen hebben, we hebben ze nog 
niet van iedereen. Vandaar dit oproepje om deze in te vullen mocht u dat nog niet gedaan hebben. Per 
mail doorgeven mag ook. Bedankt alvast!  

 
Kinderboekenweek 
Het thema van de kinderboekenweek die op 30 september start is “En toen?”. Vanaf 30 september tot en 
met vrijdag 9 oktober zullen we op school extra aandacht besteden aan de geschiedenis. Hoe we precies 
aan dit thema gaan werken....dat onthullen we op 30 september aan de kinderen! Vraag er daarna thuis 
maar eens naar!  
 
Sparen voor schoolbiebboeken 
Bij de Bruna kan er weer gespaard worden voor schoolbiebboeken! Mochten jullie mee willen doen:  

1. Koop een boek (tijdens de kinderboekenweek) bij de bruna 

2. Lever de bon in bij juf of meester 

3. Wij mogen als school voor 20% van het bedrag op de ingeleverde bonnetjes een boek uitzoeken 

voor onze schoolbieb!  

Ouderbijdrage  

Dit jaar geven we de vrijwillige ouderbijdrage iets anders vorm dan voorgaande jaren. De ouderbijdrage is 

in overleg met de oudercommissie vastgesteld op 48,50 per leerling voor de onder- en middenbouw 

leerlingen, en op 86 euro voor de bovenbouwleerlingen. In onderstaand overzicht kunt u zien hoe dit is 

opgebouwd:  

Leerlingen Onder- en middenbouw Bovenbouw 
schoolreis 32,50 x 

kamp x 75 

Activiteiten op school 16 (ivm met cadeau 5 
december) 

11 

totaal 48,50 86,00 

 

Mocht uw kind niet deelnemen aan een aantal activiteiten, laat het dan even weten op 

directie.element@catent.nl, dan kijken we naar een passende oplossing.  

 

Uw zoon of dochter ontvangt aankomende week een formulier waarop u de machtiging tot incasseren 

kunt invullen. U kunt hierop ook aangeven of u in 1, 2 of 4 termijnen wilt betalen.  

mailto:directie.element@catent.nl
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Overblijf op Het Element 

De dames van het overblijven die voorgaande jaren bij ons de overblijf organiseerden durven het nog niet 

aan op weer terug te komen in verband met oplopende Corona besmettingen. Na goed overleg hebben 

we besloten dat de overblijfdames voorgoed stoppen met het organiseren van en toezichthouden tijdens 

de overblijf. We willen ze bij deze heel hartelijk bedanken voor alle jaren waarin zij dit zo goed gedaan 

hebben! Er komt nog een moment waarop de kinderen afscheid van Ria, Geke en Klaske kunnen nemen.  

 

De afgelopen weken hebben ouders de overblijf vormgegeven, dit gaat heel goed! De kinderen geven aan 

met plezier over te blijven en de ouders geven aan dit met veel plezier te willen voortzetten. Gelukkig 

kunnen we dus op de ingeslagen weg verder. Wel zoeken we nog steeds ouders die incidenteel kunnen 

bijspringen, mocht u dit willen, laat het dan vooral weten!  

 

Om de overblijf kostendekkend te maken en een kleine buffer op te kunnen bouwen voor de aanschaf van 

wat buitenspeelgoed verhogen we de overblijfbijdrage van 75 cent naar 85 cent per keer overblijven voor 

structurele overblijf. Mocht uw kind incidenteel een keertje overblijven dan kost dit 1 euro per keer.  

In het begin van het schooljaar heeft u via de mail aangegeven hoe vaak uw kind(eren) gebruik maakt van 

de overblijf. We zullen dit als leidraad nemen voor het berekenen van de bijdrage per gezin. Mochten 

hierin tussentijds nog wijzigingen zijn, laat dit dan even weten.  

 

Ook de overblijfbijdrage zullen we via de door u ingevulde machtiging incasseren. De overblijfbijdrage 

wordt in 4 termijnen geïncasseerd (november, januari, maart en mei).  

Voor vragen, schroom niet om contact op te nemen.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

Team Montessorischool Het Element 

 

 

 

 


