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Nieuwsbrief 25-11-2016

Kalender
29-11
2-12
5-12

Pietengym
Samen Sint liedjes zingen (in de hal van 08:20 tot 08:30)
Sinterklaasviering

Ouderraad
Herinnering Ouderbijdrage 2016-2017
Ook dit jaar zal de ouderbijdrage -met toestemming van de oudergeleding MR- €22,50 bedragen. Van
dit geld worden de extra activiteiten op school bekostigd. Denk hierbij onder andere aan de
organisatie van het hele Sinterklaasfeest, de aankleding van het Kerstdiner, een leuke knutsel met
Pasen, het feestelijke afscheid van groep 8 en een bedrag wat de leerkracht naar eigen inzicht aan de
klas kan besteden.
Wilt u de ouderbijdrage zo snel mogelijk overmaken op NL40 RABO 0127 6985 74 van de Rabobank
t.n.v. Ouderraad t Zwanenest onder vermelding van de naam van uw kind/kinderen?
Alvast bedankt,
groeten Henriëtte van der Leij, penningmeester
Jeugdbussen van KopGroep Bibliotheken
In verschillende edities van het Noordhollands Dagblad hebben artikelen gestaan over het
verdwijnen van de jeugdbussen. Deze berichtgeving vraagt om wat nuancering. KopGroep
Bibliotheken is, in samenspraak met de gemeenten en onderwijskoepels, op zoek naar een andere
dienstverlening voor de jeugd. Een die beter aansluit bij de vraag van de scholen. Daarom wordt er
gezocht naar geschikte locaties in of vlakbij scholen. Natuurlijk is dit een verandering die niet van de
ene op de andere dag gerealiseerd kan worden. De jeugdbus blijft dus gewoon volgens het rooster bij
de school staan, totdat er een andere plek is gevonden.

Ook dit jaar organiseert toneelvereniging Oek weer theaterlessen voor de kinderen van 9
jaar of ouder.
De cursus bestaat uit 9 lessen, welke plaatsvinden op vrijdagen van 18.00 tot 19.00 uur. De
eerste les is op vrijdag 3 februari en de laatste op 31 maart.
Theaterlessen volgen is een goede manier om te ervaren of je toneelspelen, dansen en
zingen leuk vindt. De kosten voor de theaterlessen zijn € 50,Tijdens de laatste les, laten jullie een eind presentatie zien aan je ouders.
In verband met het huidige grote ledenaantal kunnen wij helaas niet garanderen dat je na
deze theaterlessen automatisch lid kunt worden bij Oek jeugd. Uiteraard kun je je wel op de
wachtlijst laten plaatsen.
Aanmelden voor de theaterlessen kan tot VRIJDAG 23 DECEMBER door een mailtje te
sturen naar secretaris@oek.nl. Graag je naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer
mailen en aangeven dat het om de theaterlessen gaat.
De lessen gaan alleen door bij voldoende animo tot een maximum van 20 kinderen, dus geef
je snel op! Na opgave ontvang je begin januari een bevestiging via de mail waarin de data,
tijden en locatie nogmaals worden doorgegeven.
Groeten,
Namens Jeugdcommissie OEK
Paula Groet
06-36429532

