
   
 
                 Jaargang 10, nummer 17      12 januari 2017  
 
Agenda                                           
 

Zaterdag 13 januari  10.00 – 14.00  Open Huis Jacob Roelandslyceum 
 12.00 – 15.00  Open Huis Baanderheren College 

 

Maandag 15 januari  13.15 – 14.30  Kind overleg PSZ en Prinses Amaliaschool 
Dinsdag 16 januari   15.30 – 16.30  Taal Speel Groep voor groep 4 

 15.30 – 16.30  Naschoolse sport Voetbal voor groep 5 t/m 8   
Woensdag 17 januari 08.15 – 16.00  Tandartswagen voor de school  

Donderdag 18 januari    15.30 – 16.30  Taal Speel Groep voor groep 5 en 6 

 15.30 – 16.30  Naschoolse sport Samenwerkingsspelen gr 1 t/m 4 
Vrijdag 19 januari    Geen bijzonderheden 

 
De vlag uit voor de kinderen die komende week jarig 
zijn ..... 
 
14 januari   Demiën Matitawaer  groep 4 

20 januari Willem Tinnenbroek  groep 7 

21 januari   Omar Aljumaah  groep 3 
21 januari   Yasmin Driouch   groep 6 
 
 

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

 
Aanwezigheid meester Stephan  
 

In het nieuwe jaar mag meester Stephan weer wat meer uren gaan werken. Dit schooljaar werkt hij 
een dag minderen en heeft op maandag vrij. Maar dinsdag (hele dag), woensdag (hele dag), 

donderdag (hele dag) en vrijdagmiddag is hij op school aanwezig. 

Hij voelt zich goed, heeft weer volop “praatjes”!  
Over een paar weken komt ook de vrijdagochtend erbij en is hij weer full time aanwezig. 

Loop gezellig eens bij hem binnen! Altijd welkom!  

  



 
 

 
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. 

Taal Speel Groep       
 

Voor de kinderen uit de groepen 4 t/m 6 wordt de Taal Speel Groep georganiseerd. In elke groep 

wordt tijdens de taalles gewerkt aan een thema. Tijdens dit thema wordt dan een aantal woorden 
behandeld. Doel is om de woordenschat van de kinderen te vergroten.  

Niet alle woorden komen ook thuis aan bod en worden alleen op school geoefend. De kans dat deze 

woorden dan ook echt bij de kinderen “blijven hangen”, is een stuk kleiner.  
Daarom organiseren wij de Taal Speel Groep. Tijdens deze activiteit komen de woorden uit de groep 

op een speelse manier nog eens aan bod. Ook kunnen we inspelen op de verschillen die er zijn in de 
niveaus tussen de kinderen.  

Als school raden wij de ouders zeker aan om hun kinderen aan de Taal Speel Groep deel te laten 
nemen. We stoppen op hetzelfde tijdstip als de naschoolse sport dus voor ouders is het dan 

gemakkelijk om zowel hun grote als kleine kinderen op te halen. Ik zeg.....doen!  


