
Nieuwsbrief vrijdag 9 september 2022

Beste ouders/verzorgers van De Grote Beer,

Afgelopen dinsdag en woensdag was de schoolfotograaf bij De Grote Beer. We hebben
stiekem even op het toestel van de fotograaf mogen kijken en zagen hele mooie foto’s
voorbij komen. Er zijn individuele foto’s, groepsfoto’s, een teamfoto en een jubileumfoto
gemaakt. Zodra wij de gegevens van de fotograaf binnen krijgen, zullen wij deze meteen
doorsturen.

De opkomst bij de eerste informatieochtend voor geïnteresseerde en hopelijk toekomstige
ouders afgelopen donderdag was goed. Iedereen nam een inschrijfformulier mee naar huis
en daar waren wij blij mee ;). De volgende informatie-ochtend is op dinsdag 29 november,
ook van 9 tot ongeveer half 11.

De ouderraad is druk bezig met de overdracht van de werkzaamheden van de oude naar de
nieuwe leden. De ouderraad is onder andere belast met het innen van de vrijwillige
ouderbijdrage. Zij zullen zeer snel via de klassenapp groep een tikkie sturen. In de bijlage
van deze nieuwsbrief zit een document met een QR code en een link voor diegenen die nu
al willen en kunnen betalen.Tijdens de informatieavond aanstaande dinsdag zullen de leden
de klassen rondgaan om de taken en benodigde uitgaven van de OR nog eens uit te leggen.
Namens de ouderraad wil ik u er nogmaals op wijzen dat de bijdrage weliswaar vrijwillig is,
maar dat het noodzakelijk is voor een goed en gezellig verloop van het schooljaar. Uiteraard
mag er ook meer dan een keer worden betaald. Wij begrijpen dat, vooral in deze tijd van
stijgende prijzen, er gezinnen zijn die de bijdrage niet kunnen betalen. Via de gemeente
Ouder-Amstel kunnen wij hierbij helpen. Laat het ons weten.

Aanstaande maandag begint de leerlingenraad. Alle groepen (vanaf groep 4) worden
vertegenwoordigd door 2 kinderen. Zij zullen met mij in gesprek gaan over zaken die leven
in hun klas. Ook zal ik ze meenemen in besluitvormingsprocessen die de kinderen zelf direct
aangaan, denk hierbij bijvoorbeeld aan het 50-jarige jubileumjaar en de inrichting van de
speelplaats.

Voor in de agenda: Op vrijdag 28 oktober komt Bag2school weer kleding ophalen.

De informatie-avond volgende week gaat er iets anders uitzien dan u gewend bent. De tijden
blijven hetzelfde, 19-20 uur voor de groepen 1-4 en 20-21 uur voor de groepen 6, 7 en 8,
maar wij zullen tussendoor zorgen voor een informeel contactmoment met koffie/thee/fris.
Ook dan vervult de ouderraad een belangrijke rol door te zorgen voor de versnaperingen op
de goede plek, met mooi weer buiten en anders binnen bij het speellokaal. De leden van het
team zullen er ook rondlopen en wij hopen velen van jullie even persoonlijk te spreken.

Voor nu een heel fijn weekend!
Met vriendelijke groet,
Yvonne Grein (y.grein@obsdegrotebeer.nl)


