
Nieuwsbrief  PJS no. 6 vrijdag      11-01-2019                      Pagina 1 van 2 

 

 

      Nieuwsbrief no. 6 11-01-2019      
                                                                                                                                                                                                                                              SAMEN VOORUIT >>> 

 

 
 

Waar blijft de tijd? In welk jaar startte uw kind bij ons op 

school? Wat is er in die periode allemaal gebeurd? Hoeveel 

vriendjes, vriendinnetjes ontvangt u thuis? Hoe zelfstandig is 

uw kind nu in vergelijking met hoe hij / zij ooit in 20.. op de PJS 

startte.  

Ook 2019 zal vast weer een bijzonder jaar worden waar we met elkaar weer heel wat 

nieuwe dingen gaan ondernemen, bijleren.  

Volgende week starten we met 

een serie van creatieve 

workshops waarvoor kinderen 

hebben mogen kiezen. Op 

donderdagmiddag de 

onderbouw, op vrijdagmiddag 

de bovenbouw. We zijn benieuwd naar hoe jullie kinderen hierop gaan reageren.  

2019 een jaar waarin we iedereen standaard veel gezondheid toewensen en ook 

beseffen dat in een aantal gezinnen heel hard gewerkt en gestreden wordt om weer 

gezond te mogen worden. Laten we met elkaar goed zorgen voor elkaar. Laten we 

genieten van de mooie dingen om ons heen, hoe klein deze ook lijken te zijn!  

 

Cito periode en verlof 

De komende periode worden in de groepen Cito toetsen afgenomen. 

Een periode waarin verlof niet gegeven wordt. We zien in Social Schools 

dat in deze periode voor tandartsbezoeken en ortho in de ochtend 

kinderen absent gemeld worden. Dit is heel vervelend voor de planning 

die we met elkaar gemaakt hebben voor afnames in de ochtend. Als 

het mogelijk is om de afspraken buiten deze periode te plannen of later in de middag 

dan helpt u ons hier enorm bij. We willen u vragen of u zeker geen nieuwe afspraken 

maakt in deze periode en stellen een poging om een gemaakte afspraak te verzetten 

enorm op prijs. 

 

Ouderbijdrage betalingsverzoek herinnering 

Bij deze een herinneringsverzoek namens de penningmeester van de ouderraad aan 

de ouders  die de ouderbijdrage tot op heden nog niet hebben betaald.  Tijdens de 

jaarvergadering is formeel de ouderbijdrage voor dit schooljaar vastgesteld. De 

bijdragen zijn als volgt:  

• € 35,-- ouderbijdrage per kind voor kinderen in de groepen 1 tot en met 7  

• € 120,-- ouderbijdrage en kampbijdrage per kind voor kinderen in groep 8  

• € 25,-- per kind voor kinderen die tussen 1 januari en 20 april 2019 nieuw op school 

komen  

 

U kunt het bedrag voor de ouderbijdrage overmaken op rekening no: 

NL36RABO0141223065 t.n.v. Oudervereniging RKBS Paus Johannesschool onder 
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vermelding van de klas en de naam (namen) van uw kind(eren). Bij deze het verzoek 

om dit uiterlijk 1 februari te doen.  

Mocht u in het bezit zijn van een Huygenspas, Langedijker Meedoenpas, Alkmaarpas 

dan is het mogelijk om de ouderbijdrage hiermee te voldoen. U kunt hiervoor met uw 

pas en pincode naar Frans om de betaling via de pas te doen. 

 

Fietsverlichting 

Wilt u allen uw kind(eren) erop wijzen dat als ze hun fiets parkeren, 

zij niet vergeten hun fietsverlichting uit te zetten. Dit voorkomt dat u 

de volgende dag in het donker moet fietsen! 

 

 

Vervolg cake aktie 
 

Mijn cake actie voor de Alpe d'Huzes is tot nu een 

groot succes! Ik heb al 150 cakes weg gebakken. 

Graag wil ik de 200 halen! 

Ze zijn tot juni te bestellen bij mij of via de kinderen. 

Je mag ook een app sturen via 0612721444. 

Onderstaand nog mijn actie pagina. 

Sportieve groeten, 

Carolien Visser-Groot  (Moeder van Gijs, Imke en 

Noor) 

Ik doe mee aan Alpe d’HuZes omdat ik geloof dat wij 

samen kunnen werken aan een wereld waarin je niet 

meer doodgaat aan kanker, wil jij mij steunen? 

https://www.opgevenisgeenoptie.nl/s/707/837/ 
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