
   
 
                 Jaargang 10, nummer 16    8 januari 2017  

 
Deze week nog geen naschoolse sport en Taal Speel Groep 

 
Agenda                                           
 
Maandag 8 januari  08.30 – 09.00  Controle hoofdluis 

Dinsdag 9 januari    Geen bijzonderheden  
Woensdag 10 januari    08.30 – 16.00  Tandartswagen voor de school  

Donderdag 11 januari  08.30 – 16.00  Tandartswagen voor de school 

Vrijdag 12 januari  08.30 – 16.00  Tandartswagen voor de school 
Zaterdag 13 januari  10.00 – 14.00  Open Huis Jacob Roelandslyceum 

 12.00 – 15.00  Open Huis Baanderheren College  

 
De vlag uit voor de kinderen die in de vakantie jarig waren ..... 
 
26 december  Dina Serhane groep 6 

28 december  Yasir Haya groep 7 
29 december  Soukaina Bezbiz groep 7 

02 januari   Nikol Nykiel groep 6 

05 januari  Viktor Bednarczyk groep 6 
06 januari   Milad Habibi groep 6 

 

 
Van harte gefeliciteerd en we hopen dat je een hele 
fijne dag hebt! 
 
 
 

 
 
 
 
 
Thema “foto’s uit je leven” van groep 4 
 
Over 2 weken begint groep 4 aan het thema “foto’s uit je leven”. Alle kinderen uit groep 4 mogen 

daarvoor een baby- of peuterfoto meenemen. Deze foto moet nog wel even geheim blijven voor de 
rest van de klas! Dus zoek samen met papa of mama een mooie foto van vroeger uit, schrijf je naam 

achter op de foto en stop hem in een envelop. Je mag de envelop dan aan juf Daphne geven. Over 2 
weken kunnen we dan het spelletje ‘raad wie er op de foto staat’ spelen. Hierna worden de foto’s 

tentoongesteld in onze klas. Er gebeurt verder niks met de foto’s en je krijgt ze netjes weer terug! 

 



Geslaagd 
 
Ook in de Nieuwsbrief mogen we weer een paar kinderen feliciteren met 

een behaald diploma! 

Het zijn: 
 

- Timo van Duin geslaagd voor zwemdiploma B 
 

- Ensar Tas  geslaagd voor zwemdiploma  C 

 
En geslaagd voor Klassiek Ballet diploma Niveau 2 is Fenne Tinnenbroek. 

 
        Wij zijn trots op jullie! 

 
 

             

 

 

 

 

 

   Ouderbijdrage 2017 – 2018 
 
De ouderraad heeft de ouderbijdrage voor het schooljaar 2017-2018 vastgesteld. 
 

Per kind is de bijdrage € 30,00 
 

De ouderbijdrage wordt gebruikt voor activiteiten zoals Kerstmis en carnaval. Ook wordt de schoolreis 
hiervan betaald. Zonder de ouderbijdrage kunnen deze activiteiten niet door gaan. 

 

Betaalmogelijkheden 
Er zijn twee manieren om de ouderbijdrage te betalen: 

 
1. Bank- giro overschrijving:  

Maak het bedrag over naar rekeningnummer: 

 
NL93 RABO 0118 2337 18 

ten name van Oudervereniging ‘Prinses Amaliaschool’ 
Vergeet hierbij niet de voor- en achternaam van uw kind(eren) te vermelden. 

 

2. Contant:  
U kunt de ouderbijdrage contant betalen aan Stephan van de Vries, directeur van de Prinses 

Amaliaschool.  Wij vragen u dan nadrukkelijk om het bedrag gepast te betalen! 
 

Wat gebeurt er als u niet betaalt? 
Als u niet betaalt, gaat uw kind niet mee met de jaarlijkse schoolreis. Uw kind volgt dan op de dag 

van de schoolreis een reguliere lesdag op school. De schoolreis wordt volledig betaald van de 

ouderbijdrage. Wij ontvangen hiervoor geen bijdrage van de school.   
 

De uiterlijke betaaldatum is vastgesteld op 12 januari 2018 

 

NB. Als het voor u lastig is om de ouderbijdrage te betalen, kunt u een verzoek voor 

bijzondere bijstand indienen bij uw gemeente. Dit moet u zelf doen. U kunt hiervoor 
contact opnemen met loket Wegwijs, telefoonnummer: 0411-655990. Een nota voor de 

ouderbijdrage kunt u opvragen bij Stephan van de Vries. 


