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NIEUWS UIT DE OUDERRAAD
La Verna
De bezoeken van de kleuters aan de ouderen die bij La Verna worden gaan een
structurelere aard krijgen. De gedacht is dat de interactie tussen de kinderen en de ouderen
voor beide partijen goed is. Voor de ouderen omdat ze door de interactie met kinderen
actiever worden, en voor kinderen zit er de meerwaarde in om kennis te maken met andere
ouderen dan hun eigen grootouders. Beide partijen beleven er veel plezier aan. De
bezoeken vinden zo'n tien maal per jaar plaats steeds op een woensdagochtend. Er gaan
steeds negen kinderen mee en drie ouders. De ouderraad is opzoek naar een vaste ouder
die deze bezoeken kan begeleiden en contactpersoon op de locatie kan zijn tijdens het
bezoek. De duur van een bezoek is maximaal 1 uur.
Juffen / meester cadeau
Voor alle leerkrachten is er vanuit de ouderraad een budget van €12,50 beschikbaar voor de
aanschaf van een cadeau voor de juf of meester. Dit budget kan ingezet worden
bij juffendag, maar het is ook mogelijk om dit te gebruiken op een ander feestelijk moment.
Het is niet de bedoeling dat ouders die een cadeau willen regelen vanuit de groep hiervoor
bij andere ouders een bijdrage vragen. Het bedrag kan aangevraagd worden bij de
penningmeester, hiervoor is een bonnetje nodig.
Zie voor meer informatie:
https://www.trinoom.nl/index.php/trinoom-or-s/trionoom-or-meer-info/77declaratieformulier
Voor mededelingen of signalen aan de ouderraad kunt u mailen
naar: trinoom.orcommissies@kansenkleur.nl of or.trinoom@kansenkleur.nl
Meer informatie over de ouderraad kunt u vinden op:
https://www.trinoom.nl/index.php/info/de-or

Voedselbankactie
Leerlingen, ouders, verzorgers, oma’s en opa’s en alle anderen die mee ingezameld hebben; namens
de voedselbank, heel erg bedankt voor alle levensmiddelen die de afgelopen week door jullie zijn
meegenomen. In totaal zijn er zo’n 55 kratten vol, opgehaald om uiteindelijk weer uitgedeeld te
kunnen worden. Dank jullie wel!

Het vergeten kind
Beste ouders/verzorgers,
Dit jaar gaan we weer geld inzamelen voor een
doel. Het goede doel van dit jaar is ‘Het Vergeten
Kind’. Dit goede doel is het afgelopen schooljaar
gekozen door de kinderraad van school.

goed

Stichting ‘Het Vergeten Kind’ strijdt voor een veilig en liefdevol thuis voor kwetsbare
kinderen in Nederland. Als dat in het eigen gezin niet kan, is dat enorm ingrijpend in een
kinderleven. Opgroeien op een andere fijne plek waar het belang van het kind voorop staat
en waar het mag blijven wonen is dan cruciaal. Alleen zo krijgt het kind de kans om veilig
op te groeien, zich goed te ontwikkelen en volwaardig mee te doen in de maatschappij. Om
ons steentje bij te dragen willen wij ons als school daarvoor inzetten.
Alle klassen gaan wenskaarten maken die door een drukkerij worden gedrukt. Deze kaarten
worden dan per klas verkocht in sets van 8 kaarten. Een set kost €4,--. U mag uiteraard
zelf beslissen of u geen, één set of meerdere wilt kopen. Na de vakantie krijgen de
leerlingen allemaal een envelop met intekenlijst mee naar huis waarop u kunt aangeven
hoeveel sets u wilt kopen. Deze enveloppen graag uiterlijk 15 januari weer bij de
leerkracht inleveren. De teruggebrachte envelop bevat dan de intekenlijst met het
gevraagde aantal sets én het geld. De opbrengst van de verkoop van de kaartsets gaat dan
naar stichting ‘Het vergeten kind’. Zo kunnen wij bijdragen aan een veilig thuis voor steeds
meer kinderen in Nederland.
Verdere informatie over de stichting leest u op: www.hetvergetenkind.nl.
Wij hopen dat het een geslaagde actie wordt! Voor vragen kunt u terecht bij de leerkrachten
Willeke van Straalen of Roel Duijkers.
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