Datum: 12-10-2018
Nummer: 04

Beste ouder(s) en of verzorger(s),

Vorige week hebben we gezellig met elkaar hutspot gegeten in de klassen. De hutspot wordt ieder
jaar door het LUMC klaargemaakt, en was ook dit jaar weer erg lekker! Ook bij deze activiteit hebben
een aantal van jullie zich weer ingezet. We willen nogmaals deze ouders allemaal heel erg bedanken
hiervoor.
Kijkje in de klas
Even ter herinnering: op maandag 15 oktober kunt u een kijkje in de klas bij uw kind nemen.
Deze keer zijn er geen centrale presentaties van de leerlingen. U kunt zich via SchouderCom
opgeven bij de leerkracht van uw kind. U bent vanaf 8.45 uur welkom in de klas tot 9.30 uur.

Informatieavond schoolverlaters
Op woensdagavond 31 oktober 2018 is er een voorlichting voor de ouders van de schoolverlaters.
De schoolverlaters krijgen een brief met een invulstrookje mee, waarop u kunt aangeven of u op de
voorlichtingsavond aanwezig zult zijn.
In de agenda van de vorige nieuwsbrief is een verkeerde datum vermeld, onze excuses daarvoor.
Oudermiddag-avond
Op dinsdag 6 november is onze eerste oudermiddag-avond van dit schooljaar. U krijgt hier
binnenkort bericht over. Wij willen nog eens benadrukken dat we het belangrijk vinden dat u komt
om in gesprek te gaan met de leerkracht. De ontwikkeling van uw kind en haar/zijn welbevinden is
zowel voor u als ons erg belangrijk. Mocht u die dag niet kunnen, dan kunt u uiteraard contact
opnemen met de leerkracht om een andere afspraak te maken.
Ouderbijdrage 2018-2019
Wij zijn blij, dat er al diverse ouders de ouderbijdrage voor dit schooljaar betaald
hebben. Voor degene die dit nog niet hebben gedaan even een herinnering.
De ouderbijdrage is gesteld op minimaal €30,- per schooljaar.
Wilt u het bedrag storten op nummer: NL 77 RABO 0138 4288 24 t.n.v. Stichting Beheer Gelden
Ouderraad SBO Leiden onder vermelding van de naam van uw kind en de groep.
Een extra donatie wordt zeer op prijs gesteld. Indien u niet via de bank of giro kunt betalen, kunt u de
bijdrage contant op school betalen bij de administratie. U ontvangt dan een kwitantie.
1

Stichting Leergeld
De stichting Leergeld is een Leidse organisatie die subsidie geeft aan ouders/kinderen
die niet kunnen deelnemen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten vanwege
geldgebrek. Voorbeelden van deze activiteiten zijn: deelname aan een sportclub,
schoolkamp of muziekles. Wanneer ouders niet in de gelegenheid zijn om hun kind
deel te laten nemen aan activiteiten kunnen ze aanspraak maken op subsidie van de Stichting
Leergeld. Hieraan zijn uiteraard voorwaarden verbonden. U kunt alvast kijken op
www.leergeld.nl/leiden . Of u kunt een berichtje sturen naar leergeldleiden@gmail.com.

VakantiepasClub herfstvakantie Leiden
De blaadjes vallen van de bomen en de kastanjes liggen voor het
oprapen. Tijd voor de herfstvakantie! Dat betekent een nieuw
pakket activiteiten van de VakantiepasClub mét
VakantiepasKorting.
In wijkpark Merenwijk speuren buitenkinderen naar mooie
bomen. Daarna naar theehuis De Trotse Pauw voor een heerlijke pannenkoek met limonade. Gamers
spelen in het Videogamemuseum allerlei oude en nieuwe games. Sportievelingen kunnen een hele
week dansen bij de nieuwe dansschool DC Dance. Bekijk deze en alle andere activiteiten op
www.vakantiepas.nl.
Is uw kind nog geen lid van de VakantiepasClub? Geef het dan gratis op via www.vakantiepas.nl en
maak meteen gebruik van de kortingen. VakantiepasClubleden krijgen twee weken vóór elke
schoolvakantie een mail met kortingsbonnen en een link naar de activiteiten.

Kalender
15 oktober
20 t/m 28 oktober
31 oktober
02 november
06 november
05 december
06 december
19 december
21 dec t/m 06 januari
07 januari

Kijkje in de klas
Herfstvakantie. De leerlingen zijn vrij.
Informatieavond Schoolverlaters
Nieuwsbrief komt uit
Ouderavond/middag
Sintviering
Studiedag team. De leerlingen zijn vrij.
Kerstviering op school van 18.00 – 19.00 uur
Kerstvakantie. De leerlingen zijn vrij.
Weer naar school.

Met vriendelijke groet,
Brenda Schouls
Adjunct directeur SBO de Vlieger
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