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Nieuwe leerlingen:     

We heten welkom: Redmer Kamstra, Marin Haarsma en Jurre de Boer (alle drie in groep 1). We 

wensen hen een fijne tijd toe bij ons op school. 

 

Personeel:  

Op dinsdag 17 september jl. is Lotte Ploeg geboren. Zij is de dochter van juf Saskia van Arum-Ploeg 

en Arno Ploeg, ze is het zusje van Frank. We wensen hen ook vanaf deze plaats veel voorspoed en 

geluk toe. Juf Saskia heeft dus nu bevallingsverlof en dat duurt nog tot na de kerstvakantie. Tot die 

tijd blijft haar vervangster juf Akke Froukje.  

 

Emailadressen (school en team) 

We zijn als school overgegaan op Office 365. Onze mail is daardoor beter beveiligd. We hebben 

daardoor wel nieuwe zakelijke emailadressen.  

Het mailadres van de school is: foareker@degreiden.nl  (het oude “info@foareker.nl blijft voorlopig 

nog in de lucht!) 

De leerkrachten: allemaal hun naam (ook de voorvoegsels) voluit met de extensie @degreiden.nl, 

bijvoorbeeld: jankeuning@degreiden.nl . 

 

Schoolgids 

Dit belangrijke document voor het cursusjaar 2019-2020 is gereed. 

Binnenkort zal deze op onze nieuwe website worden geplaatst. 

 

Wilt u de schoolgids graag thuis zelf doorlezen? Via foareker@degreiden.nl kunt u aangeven dat u 

een papieren versie van de schoolgids wilt ontvangen. 

 

Info avond op woensdag 25 september jl. 

We hebben een goede ouder- en infoavond mogen beleven. We waren verheugd dat er vele ouders 

aanwezig waren. De nieuwe opzet met filmpjes van de kinderen is een succes gebleken. 

 

De vrijwillige ouderbijdrage: 

Op de ouderavond 25 september is ook de ouderbijdrage ter sprake gekomen. Middels deze  nieuwsbrief 

willen we u graag hierover informeren.  

De overheid zorgt voor het grootste deel van de bekostiging van het onderwijs aan de kinderen. Veel 

zaken als meubilair, onderwijsleermiddelen en de gebouwen worden (grotendeels) betaald met 

overheidsgeld. 

Ook zijn er zaken die niet door de overheid worden betaald, maar die wel van belang worden geacht 

voor het kind of de school.  

(Binnen onze schoolvereniging heeft iedere school andere activiteiten die niet door de overheid worden 

bekostigd en waar ze zelf geen dekking voor hebben.) 

Hiervoor wordt dus een bijdrage in de kosten gevraagd; de vrijwillige ouderbijdrage. 

 

Waarvoor wordt de vrijwillige ouderbijdrage op de CBS De Foareker gebruikt:  
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de schoolreisjes, het schoolkamp, het schoolschaatsen, alle kosten rond de Kerst waaronder het 

kerstgeschenk, verjaardagscadeautjes voor de leerkrachten, alle kosten rondom het Sinterklaasfeest 

en de Sinterklaascadeautjes voor de groepen 1 t/m 4, de entree en  het vervoer van de kinderen naar 

culturele en/of educatieve activiteiten. 

 

Overzicht vrijwillige ouderbijdrage 2018-2019 

 
 

We hebben een bedrag tekort van € 310,20. Echter aan de inkomstenkant, overige inkomsten, staat 

een bedrag van € 1500,00 uit ons Schoolfonds wegens een dreigend tekort. Er is dus eigenlijk een 

tekort van € 1810,20.  

 

We zien daarin de reden om de vrijwillige bijdrage te verhogen, alle groepen worden met € 10,00 

verhoogd. Tijdens de Ouderavond van 25 september 2019 hebben de vele aanwezige ouders hiermee 

ingestemd. 

 

De bedragen worden:  

 

groep 1/2:         € 70,00     

groep 3 t/m 6:   € 80,00 

groep 7 en 8:     € 90,00 

 

De bedragen kunnen vanaf heden in één keer op banknummer NL32 RABO 0349 5013 43 t.n.v. CBS 

de Foareker o.v.v. ouderbijdrage voor de naam /namen van uw kind(eren) gestort worden, maar in 

overleg met de directeur kan een andere vorm gekozen worden.  

 

Kinderboekenweek: Thema op Reis 

We hebben de school omgetoverd tot reisbureau, vliegveld met gates etc. De leerkrachten hebben de 

Kinderboekenweek geopend door verkleed op school te komen, zo waren er vele stewardessen en 

meester Keuning was de piloot. Op het plein kregen de kinderen allemaal een boardingpas en konden 

na enige vertraging door de drukte bij het inchecken vervolgens naar hun gates. De komende tijd gaan 

de kinderen werken met hun landenthema.  

 

Op woensdagmiddag 16 oktober 2019 kunt u van 13.30 uur t/m 15.00 uur een kijkje in de 

school nemen om te bekijken wat er al zo gedaan is in de diverse groepen. 
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Belangrijke data: 

• Herfstvakantie (is iets verlengd!!): zaterdag 19 t/m dinsdag 29 oktober)  

o Extra vrije dag voor personeel en leerlingen: maandag 28 oktober 2019. 

o Studiedag van onze Stichting CBO De Greiden: dinsdag 29 oktober 2019, de 

leerlingen zijn de gehele dag vrij. 

• Vergadering MR en OR: maandag 4 november 2019, aanvang 20.00 uur in school. 

• Studiedag (halve) voor het personeel:  dinsdag 5 november 2019; de kinderen zijn vanaf 

12.00 uur vrij.  

 


