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Agenda 

05-02 | Juf Alie jarig                                 

      Toetsweek 

06-02 | MR 

09-02 | Meester en Juffendag 

10-02 | Meester Sil jarig  

11-02 | Carnaval 

14-02 | Valentijnsdag 

16-02 | Schoolbrief 

19-02 | Studiedag / lln vrij 

22-02 | Open dag 

Ouderbijdrage en Kosten Schoolreis 

Elk jaar krijgt u begin oktober een financieel over-

zicht met daarop alle kosten voor het schooljaar. U 

kunt er voor kiezen om dit in één keer of in termij-

nen te betalen. Er schijnt wat verwarring te zijn 

over wanneer u moet betalen. Een zin op het 

overzicht zegt: “U hoeft nog niet tot betaling over te gaan”. Dat 

zinnetje is per abuis overgenomen van een oud bestand. Excuses 

daarvoor. Het financieel overzicht kunt u zien als factuur en ge-

bruiken om te betalen. 

Waar betaalt u voor? 

Op het financieel overzicht staan de kosten voor kamp/

schoolreisjes en de ‘vrijwillige’ ouderbijdrage. Het woord ‘vrijwillig’ 

zijn wij als school verplicht te gebruiken omdat basisonderwijs voor 

u als ouder gratis is.  

Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is willen wij toch benadrukken 

dat een school niet zonder kan. Alles wat buiten het verplichte les-

pakket valt wordt niet door de overheid betaald. Dus de extra din-

gen, zoals sinterklaascadeautjes, kerstversiering, paasactiviteiten, 

slotavond, etc. worden betaald van de ouderbijdrages. Zonder dit 

geld kunnen school en ouderraad niets meer organiseren. De vrij-

willige ouderbijdrage wordt in z’n geheel aan de ouderraad uitbe-

taald en de ouderraad maakt elk jaar een financieel verslag. Dit 

verslag wordt u ter inzage aangeboden op de info avond aan het 

begin van elk schooljaar. 

Schoolreizen en het schoolkamp kunnen ook alleen doorgaan als 

daarvoor betaald wordt. Hiervoor heeft school geen geld beschik-

baar. 

Mocht u nog niet betaald hebben en de factuur niet meer hebben, 

dan kunt u een nieuwe vragen aan   Trudy van de administratie via 

administratie@opdenakkervco.nl. Wanneer het betalen van de vrij-

willige bijdrage en/of de schoolreizen/kamp voor u problemen op-

levert, wilt u dan contact opnemen met 

Sil Brasz (dir@opdenakkervco.nl) 

Namen ouderraad, team en alle kin-

deren, Alvast hartelijk bedankt! 

Meester en Juffendag 

Op vrijdag 9 februari houden we on-

ze jaarlijkse Meester en Juffendag. 

Op deze dag worden de verjaarda-

gen van alle meesters en juffen ge-

vierd. Een cadeautje mag, maar dit 

hoeft niet. Wij worden ook blij van 

een mooie tekening! 
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Verkeersveiligheid rondom school en het parkeren van auto’s 

Met enige regelmaat brengen wij u de verkeerssituatie onder de 

aandacht. De aanleiding hiervoor is dat er klachten komen van 

buurtbewoners maar vooral ook omdat er onveilige situaties ont-

staan. 

Op onze school is het om 08.10 uur en 14.00 uur een gekrioel van 

auto’s, fietsen, stepjes, skelters, etc. Om het overzicht voor de 

school en de veiligheid van uw kind te vergroten, vragen wij u 

zich aan de volgende rijrichting te houden:  

Met de auto vanaf de Marijkestraat (twee kanten mogelijk) richting 

school rijden. Daar zijn ook de parkeerplaatsen. Naast school is er 

parkeerplaats en iets verderop richting de Molenstraat zijn ook par-

keerplaatsen (niet bij het Bakkershuis!).  

Dus niet via De Akker richting school rijden, dat geeft onoverzichtelijke verkeerssituaties en 

de verkeersstroom stagneert. Verder willen we u vragen om de parkeervakken te gebrui-

ken. Nooit parkeren voor de inrit van buurtbewoners! U 

kunt de kinderen voor school afzetten, maar rijdt u dan 

vanaf de aangegeven richting (via de Marijkestraat naar 

De Akker) de straat in en blijft u niet langer staan dan 

nodig is voor het in- en uitstappen.  

Als het niet echt nodig is, laat de auto dan lekker thuis 

en kom op de fiets of lopend naar school. 

Aanmelding 4 jarigen 

Volgende week maken we een eerste begin met 

de formatie voor volgend schooljaar. Hiervoor is 

het belangrijk dat we zicht hebben op het aantal 

leerlingen. Vooral in de onderbouw is dit van be-

lang. Heeft u kinderen in huis die in 2018 4 jaar 

worden, zou u voor hen dan een inschrijfformu-

lier in willen vullen. De formulieren zijn te down-

loaden op de site of verkrijg-

baar bij juf Dianne. 

Kent u nog ouders die op zoek 

zijn naar een school. Wijs ze 

de weg naar onze school en de 

open dag op 22 februari. 

Bag2school 

Bent u misschien al met de voorjaarop-

ruiming begonnen? Het is altijd mogelijk 

om oude kleren, schoenen en knuffels in te leveren op school 

voor de Bag2School actie. U bent van uw oude kleren af en de 

ouderraad van onze school heeft een extra zakcentje om leu-

ke activiteiten voor uw kind mee te bekostigen. Zakken zijn te 

krijgen bij de hoofdingang. 

Open dag 22 februari 

Donderdag 22 februari staan de deuren 

van onze school de hele dag open voor 

nieuwe ouders. Op deze dag is het van 

08.30 uur tot 18.00 uur mogelijk om een 

kijkje te komen nemen of een gesprek 

aan te gaan. Als u een persoonlijk ge-

sprek wenst, is het goed om een af-

spraak te maken. Dan is er tijd en ruimte 

gereserveerd. Dit kan natuurlijk ook bui-

ten de open dag om. Voor een afspraak 

kan u mailen naar dir@opdenakkervco.nl 

Kampioen 

Afgelopen week hebben groep 7 en 8 

deel genomen aan het basketbaltoer-

nooi. Groep 7 heeft het met een 5e plek 

super gedaan. Groep 8 is zelf kampioen 

geworden en mogen later dit jaar in een landelijke 

finale spelen. Hier zijn we als school supertrots op!! 


