
 

Nieuwsbrief 01 

Week 34 en 35 23 augustus t/m 3 september 

 

In deze nieuwsbrief o.a.: 
• Vrijwillige ouderbijdrage 

• Ouderhulp 

• Schoolfotograaf 

• Toestemming gebruik beeldmateriaal 

• Opening verbouwde school 

 
 
 

Beste ouders, verzorgers,  

De eerste twee weken zitten er alweer op. We zijn blij met hoe het allemaal gaat in de 

school: we ervaren het nieuwe gebouw als erg prettig, er heerst veel rust in de gangen (wat 

ook nodig is met de open lokalen) en de kinderen doen het fantastisch met hun kluisjes.  

En wat het allerbelangrijkst is: de sfeer is goed! Een mooi begin van het jaar dus.  

Volgende week vrijdag wordt de ‘nieuwe’ school officieel geopend. Enorm jammer dat de 

ouders de school nog niet in kunnen, hopelijk komt dat moment snel!  

 

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 

De Ouderraad (OR) werkt mee aan een prettige leeromgeving voor onze kinderen op school. 
De OR is er voor en door de ouders. Het is een groep enthousiaste ouders die de school en 
het team ondersteunt bij een aantal activiteiten zoals het organiseren van het Sinterklaas- 
en Kerstfeest, Pasen, sportactiviteiten, etc. 
 
Uw vrijwillige ouderbijdrage is hard nodig om ons (OGO-) onderwijs en onze 
levensbeschouwelijke identiteit gestalte te geven. Met deze bijdrage worden onder andere 
excursies, thema-activiteiten en vieringen gefinancierd. 
 
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2021-2022 bedraagt voor kinderen van groep 1 t/m 7 € 
40,00.  
Voor kinderen van groep 8 bedraagt de ouderbijdrage € 115,00, dat is inclusief de 
kampbijdrage.  

 
Wanneer een kind na Kerstmis instroomt, is de ouderbijdrage € 25,00.  
Na Pasen vragen wij geen bijdrage meer.  

 

KALENDER 
10-09 Officiële opening school 
22-09 Studiedag (kinderen vrij) 
30-09 Schoolfotograaf 
 



Het bedrag van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld na instemming van de 
oudergeleding van de MR en rond 1 november geïnd via een machtiging voor automatische 
incasso. De bijdrage voor groep 8 wordt in twee keer geïncasseerd, de eerste helft rond 1 
november en in maart de tweede helft.  
 

 
OUDERHULP 

Onlangs heeft uw kind een formulier mee naar huis gekregen waarop wij u vragen aan te 

geven waarmee en wanneer u zou willen helpen met de diverse activiteiten die wij voor de 

kinderen organiseren. Zonder ouderhulp is het voor ons onmogelijk om deze activiteiten te 

realiseren. Om op voorhand al een inschatting te kunnen maken of er bijvoorbeeld op een 

bepaalde dag genoeg hulp te regelen valt, hebben wij dit inventarisatie formulier opgesteld. 

Als u dit formulier nog niet ingevuld mee terug naar school heeft gegeven, zou u dat dan 

alsnog willen doen? 

Alvast bedankt! 

 
SCHOOLFOTOGRAAF 

Op 30 september komt de schoolfotograaf. De fotograaf maakt van iedere groep een 

groepsfoto en van elk kind een portretfoto. Ook broertjes/zusjes die op onze school zitten 

mogen samen op de foto. Helaas is het op dit moment niet mogelijk broertjes en zusjes die 

niet op school zitten op de foto te laten zetten.  

 

TOESTEMMING GEBRUIK BEELDMATERIAAL 

Regelmatig delen wij foto’s van kinderen in de nieuwsbrief en themakrant. Dit mogen wij 

vanwege de AVG wetgeving niet doen zonder uw toestemming. In de Parro app kunt u 

aangeven of wij beeldmateriaal van uw kind mogen delen in bijvoorbeeld de nieuwsbrief, op 

de website of via Parro. Zou u zo vriendelijk willen zijn om bij iedere optie aan te geven of wij 

beelden van uw kind mogen delen?  

 
OPENING VERBOUWDE SCHOOL 

Op vrijdag 10 september komt wethouder Gerard Slegers onze verbouwde school officieel 

openen. Ook de bestuurders van Agora zullen hierbij aanwezig zijn.  

Voor de kinderen staan deze ochtend allerlei leuke activiteiten gepland. We nodigen u van 

harte uit om, van achter de hekken, mee te genieten van dit officiële moment. Als de 

kinderen na de opening naar binnen gaan, kunt u op het plein met elkaar nog even genieten 

van wat lekkers. 

 
 

 
 


