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Contributie 2017 Schoolvereniging
Als het goed is, hebben leden&begunstigers van de schoolvereniging deze week onderstaande
factuur ontvangen.
Geachte leden/begunstigers,
U bent begunstiger van de Vereniging voor PC Basisonderwijs te
Sleeuwijk. Mede door uw ondersteuning is het mogelijk om de
vereniging in stand te houden. Door de leden van de Vereniging is een
bestuur gekozen, dat verantwoordelijkheid draagt voor het beleid op PC
Basisschool ‘De Morgenster’. Jaarlijks legt dit bestuur verantwoording af
aan de leden op de Algemene Ledenvergadering. Ook vinden er dan
bestuursverkiezingen plaats. Die vergadering staat gepland voor
woensdag 17 mei 2017 vanaf 19.30 uur in de presentatieruimte van ‘De
Morgenster’. Er volgt later nog een aparte uitnodiging. Tevens ontvangt
u als begunstiger de schoolkrant die twee keer per jaar verschijnt.
Het minimumbedrag voor leden en begunstigers bedraagt € 10,00 per jaar.
Uw bijdrage wordt onder andere gebruikt voor bekostiging van bestuursvergaderingen, scholing
voor bestuursleden, kijk- en ontmoetingsavonden, kleine uitgaven voor personeel, extra kosten
voor tuin&gebouw en kosten voor drukwerk van de schoolkrant en andere publicaties.
De genoemde minimumbedragen zijn helaas niet toereikend om alle kosten te dekken.
We verzoeken u hierbij vriendelijk uw bijdrage 2017 (uiterlijk 31 maart 2017) te betalen op
rekeningnummer
t.n.v.
o.v.v.

NL70 RABO 0368 7267 38
Vereniging voor PC Bao te Sleeuwijk
het toegekende verenigingsnummer

Wilt u eventuele wijzigingen in uw gegevens doorgeven aan Corine van der Nat-Timmer op het
schooladres of per e-mail: corine.vd.nat@morgenster-sleeuwijk.nl.
Met vriendelijke groet
namens het bestuur,
Lydia de Rooij-de Peuter, penningmeester
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Ongeoorloofd verzuim
Vanaf 1 april 2017 wordt het ongeoorloofd verzuim dat we verplicht moeten registreren,
automatisch gemeld in het Verzuimregister van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).
Ieder kind heeft recht op onderwijs en verdient het om gemist te worden. Onderstaande
poster hangt ook op de voordeur. Kijk voor meer informatie op www.ingrado.nl en
https://www.duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/nieuws/start-verzuimregister-primaironderwijs-up-date.jsp
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Hongersnood in Afrika
Giro 555-actie tegen dreigende hongersnood in Afrika.
De samenwerkende Nederlandse
hulporganisaties hebben Giro 555
geopend om geld in te zamelen ter bestrijding
van de dreigende hongersnood in Jemen,
Noordoost-Nigeria, Somalië en Zuid-Sudan.
Daar lijden heel veel mensen aan ernstige
ondervoeding. De situatie is daar heel ernstig.
Veel kinderen brengen bijna wekelijks geld mee
naar school voor het Goede Doel.
Daarvan hebben we 100,- overgemaakt naar deze actie!
juf Marieke en juf Marite

Studiedag personeel
In de schoolgids 2016-2017 staat op blz. 53 dat er nog een studiedag voor het personeel in
gepland gaat worden op een woensdag. Die dag was eigenlijk bedoeld om de verhuizing

naar het nieuwe gebouw voor te bereiden, maar zoals bekend gaat dat pas in oktober
2017 gebeuren.
We geven die studiedag een andere invulling en hebben hem nu gepland op woensdag
24 mei 2017. Die dag hebben de kinderen dus extra vrij en daardoor een langere
Hemelvaartsvakantie. Zet u die dag in de agenda?

2016-2017
(Deze agenda staat ook op de website vermeld – vaak met extra informatie per activiteit
– met alle activiteiten voor het hele schooljaar)
10-03: Tussendoortje 13
22-03: meesters-&juffendag. Op deze dag vieren alle juffen en meesters van
De Morgenster hun verjaardag.
22-03: 20.00 uur vergadering bestuur
24-03: Tussendoortje 14
29-03: 's middags schoolvoetbaltoernooi voor jongens en meisjes van groep 7 en 8
(uitwijkdatum 05-04)
31-03: 13.00 uur inloop 8
06-04: schoolreis groep 2 naar kinderspeelpark Belhamel te Lage Zwaluwe van
8.45-14.00 uur. Om 14.00 uur eindigt de schooldag voor groep 2.
06-04: theoretisch verkeersexamen groep 7
07-04: praktisch verkeersexamen groep 7
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07-04: 's middags diploma-uitreiking verkeersexamen, ouders vanaf 13.15 uur van
harte welkom
07-04: Tussendoortje 15
12-04: 's middags finales schoolvoetbaltoernooi voor jongens en meisjes van groep 7
en 8 (uitwijkdatum 19 april)
13-04: Paasviering en -lunch. Alle kinderen eten tussen de middag op school. De
school is uit om 14.00 uur. Alle kinderen mogen een gekookt ei meenemen en
moeten zelf voor drinken, een bord en bestek zorgen (aangevuld met eten en
drinken voor de morgenpauze).
14-04 t/m 17-04: paasvakantie
18-04 t/m 20-04: Citotoets groep 8
18-04: de groepen 7 bezoeken Monument Kamp Vugt (tot 12.15 uur)
19-04: 19.30 uur vergadering bestuur en 20.00 uur vergadering MR - eerst apart en
daarna gezamenlijk
21-04: Koningsspelen – De schooltijden groep 3 t/m 8 is van 8.30 – 14.00 uur. De
kinderen lunchen met de leerkrachten op school. Geeft u ze een lunchpakket
mee? De schooltijden van groep 1 en 2 blijven ongewijzigd, er is voor hen géén
overblijfmogelijkheid.
21-04: Tussendoortje 16
11-05: schoolreis groep 5 naar Ouwehands Dierenpark te Rhenen van 8.45-16.45 uur
15-05: 10.00 uur Jet en Jan museumbezoek groep 5a
16-05: de groepen 7 sluiten hun project over de WO II af met een tentoonstelling.
Van 18.30-20.00 uur zijn alle geïnteresseerden van harte welkom.
17-05: 's middags regionale finales schoolvoetbal voor jongens en meisjes van
groep 7 en 8
22-05: 10.00 uur Jet en Jan museumbezoek groep 5b
23-05: schoolreis groep 3 naar theater Muzipo en speelpark Joepie te Breda van 8.3015.30 uur
23-05: 20.00 uur vergadering MR
24-05: extra vrije dag voor alle groepen i.v.m. een studiedag personeel
08-06: schoolreis groep 4 naar Duinoord te Helvoirt van 9.15-16.15 uur
14-06: sportdag groep 5 t/m 8 op het terrein van zwembad Bijtelskil
15-06: schoolreis groep 6 naar het Archeon te Alphen a/d Rijn van 8.40-17.15 uur
15-06: schoolreis groep 7 naar de Efteling van 9.00-17.00 uur
15-06: 17.00-20.00 uur Kids in Bizz. Markt georganiseerd door de leerlingen van
groep 8. De opbrengst is voor een goed doel.
20-06: schoolreis groep 1 naar kinderspeelpark Pukkemuk te Dongen van
8.45-14.00 uur. Om 14.00 uur eindigt de schooldag voor groep 1.
22-06: 20.00 uur vergadering MR
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