
 

NIEUWSBRIEF  vrijdag 4 november 2022 
 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 

Nieuw MR-lid gevonden     .  
De moeder van Luuk uit het Visdiefje wordt lid van de MR van onze school. We zijn 
erg blij dat ze deze rol wil gaan vervullen en wil meedenken over het onderwijs op 
De Meie. We kijken uit naar een prettige samenwerking!  
 
Schoolreis.  
Met het team hebben we de schoolreis van dit jaar geëvalueerd. Het was een 
geslaagde dag. Ik wil jullie echter ook laten weten dat we de begroting van deze dag 
helaas niet rond hebben kunnen krijgen. We kwamen ongeveer 400 euro tekort. 
Zoals jullie weten is de bijdrage die we voor de schoolreis vragen vrijwillig.  We 
moeten alleen wel alles kunnen betalen. Om het betalen van de bijdrage praktisch 
gemakkelijker te maken zullen we in januari, als we jullie vragen de algemene 
vrijwillige bijdrage te betalen, gebruik gaan maken van ‘schoolkassa’. Jullie kunnen 
dan gemakkelijk en snel via een link betalen. Op die manier hopen we dat niemand 
vergeet te betalen. Als het niet lukt om de bijdrage te betalen is het natuurlijk een 
ander verhaal. Ik vind het wel prettig hiervan op de hoogte te worden gebracht 
omdat we op die manier beter rekening kunnen houden met de uitgaven die we 
(plannen) te doen. Als er minder vrijwillige bijdrage door ouders betaald wordt, 
zullen we daar in de toekomst rekening mee moeten houden bij het plannen van 
activiteiten zoals de schoolreis. Deze dag zullen we dan op een simpelere en 
goedkopere manier moeten invullen.  
 
Foto’s en filmpjes.  
Bijvoorbeeld via Parro en de nieuwsbrief delen we regelmatig foto’s en filmpjes 
waarop leerlingen te zien zijn. Jullie geven aan het begin van het schooljaar aan ons 
door of je het goed vindt dat je kind op deze specifieke plaatsen zichtbaar is. Wij 
houden daar rekening mee. Ik wil jullie vragen de beelden die wij delen niet door te 
sturen naar andere mensen. Daar hebben jullie als ouders/verzorgers namelijk geen 
toestemming voor gegeven.  
 
Met vriendelijke groet, 
Maartje de Viet.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
SCHOOLONTBIJT: 
Vrijdag 11 november is het nationale schoolontbijt. Om het helemaal af te maken, 
zouden we het leuk vinden als de kinderen in hun pyjama/onesie naar school 
komen. Het is niet verplicht! De kinderen mogen de pyjama/onesie een hele dag aan 
houden en we gaan er ook mee buiten spelen. Misschien is het daarom handig om 
een oude pyjama/onesie aan te doen, want deze kan eventueel vies worden. Als je 
het fijn vindt, mag je jouw kind gewone kleding meegeven, deze kunnen ze dan na de 
gymles weer aan doen als jouw kind dat prettig vindt. Verder is er een normaal 
programma voor de rest van de dag, daarom vragen we u om uw kind wel een 
tussendoortje en een lunch mee te geven.  
____________________________________________________________________ 
 
SCHOOLFRUIT: 
Het schoolfruit voor komende week is: tomaat, ananas en peer. 
 
 

 

OP DE KALENDER:   
Vrijdag 11 november:   schoolontbijt 
*Maandag 5 december:  Sinterklaasfeest 
*Dinsdag 6 december:  studiedag, leerlingen vrij 
 
*in de vorige nieuwsbrief stonden deze dagen verkeerd. 
 

 


