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Aanmelden van nieuwe kleuters/leerlingen voor het schooljaar 20202021 en 2021-2022
Het is voor ons als organisatie fijn om te weten hoeveel kleuters/leerlingen per schooljaar
instromen.
Mocht U zoon of dochter de komende schooljaren 4 jaar worden dan graag alvast aanmelden. Ook de kinderen die naar het dagverblijf gaan moeten opnieuw voor de basisschool
aangemeld worden.
U kunt een inschrijfformulier ophalen bij onze directeur Esther Jobsen. (Afspraak maken
kan ook.)
Ook nieuwe ouders die interesse hebben in onze school kunnen bij Esther terecht voor een
informatief gesprek en rondleiding.

Leesbevordering
Wist u dat het heel belangrijk is om kinderen passende boeken aan te reiken. Kinderen hebben daar hulp bij nodig en willen die hulp ook graag. Het is dus belangrijk dat het leesplezier wordt gestimuleerd en dat lukt het beste door veel verschillende mooie boeken te laten zien en te bespreken én om kinderen te
helpen kiezen.
Nou... en laten daar nou nét de typetjes op
Leesbevorderingindeklas.nl voor bedoeld
zijn!! Met onderstaand artikel (zie link) kun
je kinderen vast wel helpen aan een of
meerdere passende boeken voor in de zomervakantie! -->>

https://leesbevorderingindeklas.nl/artikelen/zomerlezen-boekentips-2020/

Agenda
Maandag 29 juni: studiedag team, leerlingen vrij
Vrijdag 10 juli: studiedag team, leerlingen vrij
Vrijdag 10 juli t/m vrijdag 21 augustus: Zomervakantie

Van de OV
Allereerst hopen wij, de oudervereniging van IKC Het Klokhuis (OV), dat jullie nog allemaal in goede
gezondheid zijn. Wat een bijzondere tijd is dit.
We hebben een aantal mededelingen die we gebundeld hebben in deze nieuwsbrief.
Deel van de vrijwillige ouderbijdrage wordt terugbetaald i.v.m. Covid-19
Begin van dit schooljaar (2019-2020) hebben wij jullie gevraagd om een vrijwillige ouderbijdrage
van 40 euro per kind. Deze wordt door velen van jullie aan ons betaald via een automatisch incasso
ineens of in termijnen. Ook zijn er enkelen die het zelf overmaken.
Er stonden nog een heleboel leuke activiteiten op de planning na de voorjaarsvakantie, die helaas
niet door zijn gegaan. Het geld voor deze activiteiten zal dus niet worden uitgegeven.
Wij, het bestuur van de oudervereniging van IKC Het Klokhuis, hebben besloten de helft van de
reeds geïncasseerde ouderbijdrage aan jullie terug te storten.
Dit houdt het volgende in:
•
Automatische incasso ineens: per kind wordt 20 euro terug betaald.
•
Automatische incasso in 8 termijnen: deze is sinds maart stopgezet. Er is dit jaar 4 keer geïncasseerd. De overige 4 keer komen hierbij te vervallen. Hier vindt dus geen terug storting
plaats.
•
Automatische incasso andere termijnen (2, 3, 4 of 6) of een nieuwe leerling lopende het
schooljaar: dit betreft maatwerk. Maar hiervoor geldt net als bij de rest, de helft van het totaal bedrag wordt teruggestort.
Jullie ontvangen allemaal een email vanuit de OV met hierin aangegeven welke situatie van toepassing is en hoeveel er in totaal is teruggestort. Wij maken het bedrag op 2 juli over.
Informatieavond gecombineerd met de Algemene Ledenvergadering (ALV)
Elk jaar houden wij onze ALV in oktober. Voor een goed functioneren is de OV afhankelijk van de
ouderbijdrage, die jaarlijks wordt vastgesteld aan de hand van de begroting van het schooljaar. Komende vergadering zal de hoogte van de ouderbijdrage en de begroting worden vastgesteld.
Wij gaan de ALV combineren met de informatieavond van het nieuwe schooljaar. Dit om jullie meer
te informeren en de mogelijkheid voor interactie en/of feedback te bieden. Afhankelijk van de RIVM
richtlijnen wordt de opzet voor deze avond nog bepaald. Meer informatie volgt nog hierover.
Oproep nieuwe OV leden!
Door natuurlijk verloop is de OV ieder jaar op zoek naar nieuwe leden. De OV is verantwoordelijk
voor de organisatie van diverse activiteiten gedurende het schooljaar zoals sinterklaas, kerst, carnaval en nog veel meer.
Lijkt het je leuk om het volgende schooljaar bij de OV te komen, meld je dan aan via
ov.klokhuisduiven@liemersnovum.nl! Je kan ook altijd een vergadering bijwonen of in gesprek gaan
met één van de OV leden voor meer informatie.

BSO IKC het Klokhuis
Wat zijn alle kinderen druk geweest bij de BSO van hutten bouwen tot timmeren
en een waterballonnen gevecht. De hele middag lekker naar buiten en genieten
van het mooie weer. Daarnaast zijn we op pad geweest met scheppen en harken
om het zwerfafval in de buurt op te ruimen. Even uitrusten is ook niet verkeerd
tijdens de filmmiddag. De zomervakantie komt eraan waarin we nog veel meer
avonturen gaan beleven!

