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Kwink voor de drie weken na de kerstvakantie

Afname vragenlijst
Al twee keer hebben we u verzocht de vragenlijst voor ouders in te vullen. Beide keren krijgen we reacties van
ouders dat er om een wachtwoord gevraagd wordt en geven ouders aan dat ze niet bij de lijst kunnen komen.
Naar nu blijkt zit er, nog steeds, een bug in Parnassys, het programma waarmee we onze vragenlijst uitzetten.
Na de eerste keer was ons verzekerd dat het probleem was opgelost. Helaas blijkt dat dus niet zo te zijn. Onze
excuses voor deze onduidelijkheid. Zo gauw het probleem is opgelost zullen we u de lijst opnieuw doen
toekomen .
Aankondiging incasso vrijwillige ouderbijdrage
De incasso van de vrijwillige ouderbijdrage van € 25,- voor kinderen die tijdens het schooljaar instromen zal op
1 februari plaatsvinden. Dit geldt voor incasso’s die op 1 november niet gelukt zijn.
Helaas hebben nog niet alle ouders die géén machtiging voor een incasso hebben opgegeven de ouderbijdrage
betaald. Wij willen hen verzoeken voor 1 februari alsnog een machtiging voor incasso af te geven (verkrijgbaar
via de leerkracht of via orjorisschool@live.nl) of het bedrag voor 1 februari zelf over te
maken.(rekeningnummer NL78RABO0191969605 tnv Ouderraad St.-Jorisschool ovv naam en groep van uw
kind(eren)).
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
namens de ouderraad,
Saskia Spitholt
Penningmeester
Dankjewel!
Wat is er veel werk verzet om de school te versieren,
om het kerstfeest een succes te maken en om de kerstversiering weer op te
ruimen zodat we fris kunnen starten in 2018.
Voor iedereen die ons hierbij geholpen heeft: ontzettend bedankt!
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Groep 1-2c
Het zwangerschapsverlof van juf Floor zit er weer op.
Na de kerstvakantie zal zij op maandag, dinsdag en woensdag haar taken in groep 1-2c weer hervatten.
Op donderdag en vrijdag blijft juf Sabine.
Bijlage
 Kerst voor gezinnen in de St. Bonifatiuskerk te Lichtenvoorde

Wij wensen iedereen hele fijne kerstdagen en een gelukkig
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