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Beste ouders/verzorgers, 

Het is alweer een flinke poos geleden dat 
er een Veldkeitje uitkwam. Veel berichten 
gaan nu immers via SchouderCom en 
Facebook. Vandaag is er echter best veel 
nieuws te melden en dat doen we dan bij 
voorkeur in de vorm van een Veldkeitje.  
 

 
 
 

Financieel verslag 

Afgelopen maandag hebben we samen 
met de OR en de MR de financiën 
besproken van vorig schooljaar, evenals  
de begroting voor het komende jaar. Het 
betreft de financiën van de OR, dus het 
geld dat ouders betalen voor de 
activiteiten en de schoolreizen. 
We hebben gezien dat er meer geld is 
uitgegeven dan er is binnengekomen. Dat 
had met een aantal dingen te maken: 

 De kampeerboerderij was een te grote 
kostenpost. 

 Er is voor 13 kinderen geen vrijwillige 
ouderbijdrage betaald! 

 Het uitbesteden van het 
penningmeesterschap is een erg hoge 
kostenpost. 

 Alles wordt duurder en de 
prijsverhogingen zijn al een tijd niet 
meer opgenomen in de gevraagde 
bijdragen.  

 
 
 

 
We hebben kritisch gekeken naar de 
uitgaven en het aanbod van de 
activiteiten. Voor het komende jaar 
moeten we daarom een 
aantal maatregelen 
nemen. 

 We gaan actiever 
ouders benaderen die 
geen vrijwillige 
ouderbijdrage 
willen/kunnen betalen. 
Doordat er vorig schooljaar voor 13 
kinderen geen ouderbijdrage is 
betaald, liepen we al €325 mis die wel 
begroot was voor activiteiten. Op dit 
moment is er voor 6 kinderen nog niet 
betaald (voor dit schooljaar). Toch 
streven we ernaar om van alle 
kinderen de ouderbijdrage te kunnen 
innen. We nemen na de reeds 
gestuurde betalingsherinneringen 
binnenkort telefonisch contact op met 
de betreffende ouders om te horen wat 
redenen/bezwaren zijn om niet te 
betalen. Hopelijk komen we dan tot 
een oplossing. Zie verderop ook de 
informatie over de Participatiewebshop 
en Stichting Leergeld.  

 We gaan een aantal activiteiten 
versoberen. Zo hebben de kinderen 
voor Sint-Maarten geen mandarijn 
gehad. Helaas overwegen we om 
vanaf volgend schooljaar de kinderen 
vanaf groep 6 geen €7,- meer te 
geven voor het 
lootjes trekken voor 
Sinterklaas. Dit zal 
voor rekening van de 
ouders komen.  
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 We proberen het penningmeester-
schap toch onder te brengen bij een 
ouder van de OR of de MR. 

 We gaan meer acties organiseren om 
extra inkomsten te genereren. 

 
Besloten is, met toestemming van de 
MR, dat we voor dit schooljaar de 
bedragen voor de schoolreizen met €5,- 
per kind gaan verhogen. Komend 
schooljaar gaan de bedragen voor de 
vrijwillige bijdrage ook met €5,- 
omhoog. Dan wordt de bijdrage €30,-. 
 
Voor het huidige schooljaar worden dit de 
gevraagde bedragen: 
 

Groep 1/2 €35,- 

Groep 3/4  €35,- 

Groep 5/6 €45 

Groep 7/8 €55,- 

 
 
Betaalproblemen 
Mocht u de gevraagde bijdragen (voor 
vrijwillige ouderbijdrage en/of voor de 
schoolreis) niet kunnen betalen, dan kunt 
u wellicht in aanmerking komen voor een 
vergoeding vanuit de Participatiewebshop 
van de Gemeente Emmen of via Stichting 
Leergeld Emmen.  
 
Participatiewebshop 
Ouders van kinderen tussen de 4 en 18 
jaar, met een minimum inkomen, kunnen 
een budget krijgen voor allerlei activiteiten, 
waaronder de betaling van de vrijwillige 
ouderbijdrage en de schoolreis. Zie 
www.participatiewebshop.emmen.nl. 

 
Stichting Leergeld Emmen  
Stichting Leergeld Emmen e.o. richt zich 
op ouders/verzorgers van kinderen tussen 
de 4 en 18 jaar, die een laag inkomen 
hebben en voor wie de kosten van school 
en buitenschoolse activiteiten nauwelijks 
op te brengen zijn. Het aantoonbaar 
inkomen moet beneden 120% van het 
bijstandsniveau liggen. 

www.leergeld.nl/emmen. 
Overige 
Mocht u voor beide regelingen niet in 
aanmerking komen en heeft u toch moeite 
met de betalingen, dan kunt u uiteraard op 
school komen om hierover te praten. We 
kunnen dan zoeken naar een passende 
oplossing, bijvoorbeeld een gespreide 
betaling. 
 
 

Droge worstenactie 

Omdat de droge worstenactie vorig jaar 
zo’n groot succes was, organiseren we 
ook dit jaar weer zo’n actie. Iedere oudste 
leerling van het gezin krijgt vandaag een 
envelop mee met een uitleg over de actie 
en de benodigde spullen. We hopen dat 
iedereen mee wil helpen met het 
(ver)kopen van droge worsten zodat de 
ouderraad flink wat inkomsten krijgt voor 
in de kas. We hebben het geld immers 
hard nodig voor het organiseren van 
activiteiten en voor 
het aanvullen van 
tekorten.  
We hopen dat de 
actie ook dit keer 
een succes wordt.  
 

Sinterklaas 

Het Sinterklaasfeest van dinsdag 5 
december duurt nu ook voor groep 1/2 de 
hele dag! De kleuters zijn dus niet meer 
vrij nadat Sinterklaas in de klas is 
geweest. Er zijn niet genoeg marge 
dagen/-uren over om dit te realiseren. 
Uiteraard zorgen we voor een leuk 
programma.  
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Tussenrapport met kijklijst 

Woensdag krijgen alle kinderen een 
tussenrapport en een kijklijst mee naar 
huis. Het tussenrapport geeft de 
tussenstand van de vorderingen en de 
ontwikkeling weer. Naar aanleiding van dit 
rapport kunnen ouders en/of leerkrachten 
aangeven of zij een gesprek wensen. We 
vragen ouders de kijklijst voor hun 
kind(eren) in te vullen. Deze lijst wordt ook 
gebruikt voor de gesprekken. Als er geen 
gesprek plaatsvindt, kunt u de kijklijst 

ingevuld weer inleveren. 
Meer informatie leest u 
in de brief die woensdag 
mee gaat.  
De gesprekken staan 
gepland op dinsdag 21 
november. 
 

 

Jarige kinderen 

Heel soms nemen jarige kinderen nog wel 
een traktatie mee voor de leerkrachten. 
Hoewel dat heel attent en goed bedoeld 
is, hebben wij 
dat liever niet. 
Wij vragen 
ouders om het 
bedrag dat 
normaal 
gesproken 
besteed wordt 
aan die traktatie, 
contant te 
geven. Deze 
bijdragen komen 
terecht in onze 
boekenpot. Wij 
sparen dan voor 
leuke,  nieuwe 
boeken voor in 
de klassen. 
Uiteraard mogen 
kinderen hun 
klasgenootjes 
wel trakteren! 
 
 
 

Meepraten? 

Na de eerstvolgende MR-vergadering 
krijgen ouders een uitnodiging om op 
school mee te komen praten over 
verschillende onderwerpen. Via 
SchouderCom heeft u uw 
voorkeursonderwerp(en) kunnen 
aangeven. Met de aangegeven punten 
komt de MR samen met het team met een 
aantrekkelijk programma, waarin zoveel 
mogelijk van deze onderwerpen aan bod 
komen. U bent dan van harte uitgenodigd 
om mee te praten en om met ideeën te 
komen over o.a. de verschillende 
activiteiten en de schoolreizen. Wordt 
vervolgd dus.   
 

 
 
 
 

Belangrijke data 

 

Maandag 13 
nov. 

Start droge 
worstenactie 

Dinsdag  14 
nov. 

OR vergadering 
(19.00 uur) 

Woensdag 15 
nov. 

Informatieavond 
weerbaarheidstraining 
groep 7/8 (19.00 uur) 

Woensdag 15 
nov. 

Fietsenkeuring groep 
7/8 

Woensdag 15 
nov.  

Tussenrapport mee 

Dinsdag 21 
nov. 

Gesprekken over 
tussenrapport 

Dinsdag 28 
nov. 

Uiterste inlever datum 
droge worstenactie 

Donderdag  30 
nov. 

GMR 

 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWi_SorbvXAhXHwKQKHaWcAOAQjRwIBw&url=http://www.burgerbelangenbodegravenreeuwijk.nl/?nr%3D91&psig=AOvVaw1-RxktfQreWhl9rRMTMjwE&ust=1510655735215152

