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Beste ouders,
Inhoud:

Nieuwe collega
Ouderbijdrage
Stichting Leergeld Drechtsteden
Studiedagen
Huisvesting

Nieuwe collega
In groep 2 is Anne Bus gestart. We zijn blij, dat Anne de laatste vacature heeft ingevuld.
Zij stelt zich voor:
Mijn naam is Anne en ik ben vanaf september de juf van groep 2 op maandag en dinsdag.
Vanaf oktober komt hier ook de woensdag bij. Ik ben getrouwd en heb 3 dochters van 7, 4
en 1 jaar oud. In mijn vrije tijd zit ik graag achter de naaimachine om kleding te maken voor
mijn kinderen. Ik heb erg veel zin om deze periode met de groep aan de slag te gaan!
Ouderbijdrage
Om dit jaar weer allerlei leuke activiteiten te kunnen organiseren, vragen wij u de ouderbijdrage over te
maken. De ouderraad gebruikt de ouderbijdrage voor onder andere Sinterklaas, Kerst, afsluiting project,
Pasen, Koningsspelen, Zomerfeest en afscheid groep 8.
Voor de ouderbijdrage kunt u € 26 overmaken naar: NL18 INGB 0000 7293 30 t.n.v. Stichting PIT
Onderwijs onder vermelding van naam en groep van de leerling.
Als u de bijdrage voor de schoolreis nog niet betaald hebt, vragen wij u € 30 over te maken naar ditzelfde
nummer onder vermelding van schoolreis en de naam en de groep van uw kind.
Stichting Leergeld Drechtsteden
Stichting Leergeld Drechtsteden ondersteunt gezinnen met een laag inkomen bij het betalen van
schoolkosten. Gezinnen met een inkomen tot ongeveer € 1400 (alleenstaande ouders) of € 2000 (gehuwd of
samenwonend) en gezinnen in de schuldhulpverlening komen in aanmerking voor ondersteuning door
Leergeld Drechtsteden of voor een Dordtpas met tegoed. Dit tegoed kan worden besteed aan schoolreisjes,
schoolspullen, sportkleding en voor kinderen in het voortgezet onderwijs ook aan een laptop of iPad. Verdere
informatie over de regeling, de budgetten en hoe leergeld aangevraagd kan worden vindt u op
www.leergelddrechtsteden.nl

Aanvulling Dordtpas
Let op: heb je nog geen Dordtpas, vraag er dan snel eentje aan via www.dordtpas.nl! Met je Dordtpas kun je
nog veel meer leuke dingen doen, zoals naar Diergaarde Blijdorp, gratis poffertjes eten, gratis of met flinke
korting naar musea, attracties en de bioscoop en nog heel veel meer. Haal nu alles uit je stad!
Via deze link vindt u ook een digitale folder.
Studiedagen
Zoals u weet plannen we elk jaar enkele studiedagen in. We willen ons als team blijven ontwikkelen
om ons onderwijs aan uw kind(eren) zo goed mogelijk vorm te geven. Een goed voorbeeld daarvan is
de Kanjertraining, waar alle leerkrachten in geschoold zijn of worden. Dit jaar doet het hele team
mee aan een studiedag Kanjertraining. Daarnaast gaat de ontwikkeling verder op het gebied van taal en
spelen bij peuters en kleuters, begrijpend luisteren in de groepen 1, 2 en 3 en begrijpend lezen in de
groepen 4 t/m 8.
Huisvesting
Iedere gemeente moet elke vier jaar samen met schoolbesturen een integraal huisvestingsplan (IHP)
onderwijs maken. Ook de gemeente Zwijndrecht heeft dat gedaan, met de besturen van kinderopvang en
onderwijs. Het IHP betreft de periode 2020-2023. In dit plan staat dat er gebouwen zijn die moeten worden
vervangen. Het gaat hierbij om de gebouwen van De Bron, De Brug, De Kim, Margriet, De Toermalijn en de
twee gebouwen van De Twee Wieken. Voor De Bron en Margriet zijn we bezig met een vooronderzoek. Dit
onderzoek moet uitwijzen of nieuwbouw antwoord geeft op de ambities die wij als PIT voor de
ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar hebben. Zodra wij hier meer duidelijkheid over hebben, komen we
bij u terug. We houden u op de hoogte!
Disc golf training Hooge Nesse
Op 18 september en 2 oktober heeft Toppiesport 2 discgolf trainingen in de Hooge Nesse gepland.
Locatie en tijd: verzamelen bij parkeerplaats Hotel Ara, van 15.00 – 16.00 uur.
Geef je op en krijg een gratis frisbee mee naar huis, zie de website van Toppie.
Maximaal 15 kinderen per trainingen, deelname is gratis.
Volgende nieuwsbrief : maandag 28 september 2020
Agenda
Vr 18 september
Schoolfotograaf
Do 24 september
Schoolreis groep 3 t/m 8, kinderen gr 1 en 2 vrij
Peuterspeelgroep is open
Vr 25 september
Studiedag, kinderen gr 1 t/m 8 vrij
Peuterspeelgroep is open
Vr 16 oktober
Meesters en juffendag
Za 17 oktober t/m zo 25 oktober
Herfstvakantie
Ma 26 oktober
Studiedag, kinderen gr 1 t/m 8 vrij
Peuterspeelgroep is open

