ACTIVITEITENPROGRAMMA
Naast de ouderbijdrage kan de school uw hulp ook
goed gebruiken bij de verschillende activiteiten.
Per activiteit zal uw hulp worden gevraagd via de
Schoolpraat app of in de groepsapp die de
klassenouders in uw groep zijn gestart.
Hieronder een overzicht van alle activiteiten in dit
schooljaar:
2-13 oktober Kinderboekenweek
Maandag 11 november Sint Maarten
Vrijdag 15 november versieren voor Sinterklaas
Donderdag 5 december Sinterklaas viering (In de
middag wordt de versiering opgeruimd)
Woensdag 11 december versieren voor Kerst
Woensdag 18 december Kerstdiner (daarna de
versiering opruimen)
Woensdag 8 april Paasbrunch
Donderdag 16 april Koningsspelen
Dinsdag 9 juni Schoolreisje
Woensdag 24 juni Meester- en juffendag
Woensdag 24 juni Zomerfeest
Al deze informatie is ook altijd terug te vinden in
de app van Het Eiland.

Als u vragen heeft, of misschien wel iets leuks wilt organiseren, kunt u
altijd contact met ons opnemen via onderstaand mailadres:
oudercommissie@obsheteiland.nl
Als u specifieke vragen heeft over de ouderbijdrage kunt u onze
penningmeester Mariska de Beer bereiken op:
penningmeesterocheteiland@gmail.com

Mogen wij ons even voorstellen?!
Wij zetten ons ook dit jaar
weer in om Het Eiland te
ondersteunen en er een
gezellig schooljaar van te
maken!
Dit schooljaar zijn er een
aantal nieuwe leden
toegetreden. In de
nieuwsbrief van school van
27 november 2019 stellen
zij zich voor.

Ouderbijdrage
Wij rekenen erop dat Het Eiland ook dit jaar weer een leuk programma kan neerzetten met veel
afwisselende activiteiten. En met uw hulp lukt dat zeker!
Als oudercommissie ondersteunen wij organisatorisch en financieel het team bij festiviteiten zoals het
Sinterklaasfeest, Pasen en Kerst en zorgen we voor een gezellige aankleding van de school. Hiernaast
assisteert de oudercommissie namens alle ouders het schoolteam bij het organiseren en realiseren
van diverse extra’s. Verder ondersteunt de oudercommissie in uitbreiding van de leesmaterialen
(buiten het schoolbudget), zodat de kinderen op basis van hun specifieke leer- en leesbehoeften extra
worden gestimuleerd.
Dit kan allemaal dankzij jullie ouderbijdrage. De brief met het iDeal betaalverzoek ontvangt u dit jaar
(voor het eerst) van ons per mail.
De ouderbijdrage is hiervoor hard nodig. Hij wordt ook goed besteed. Bovenop de budgetten die
Het speerpunt dit jaar zijn de schoolpleinen. In
horen bij de activiteiten die u in de kalender op de achterkant ziet, gebruiken wij de bijdrage ook om
samenwerking met de leerkrachten en leerlingen zijn er
nieuw materiaal voor de school aan te schaffen. U kunt denken aan knutselmateriaal voor de vadervele ideeën ontstaan. Met de opbrengsten van de
en moederdagcadeaus of luizenkammen.
sponsorloop en wederom een mooie gift van IBM ad
€ 1.800 willen we dit schooljaar zoveel mogelijk
realiseren.

