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Nieuwsbrief 5 
Schooljaar 2018-2019 
 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
 

 
 
Sinterklaas is weer het land uit. Wat een 
geweldig Sinterklaasfeest hebben we achter de 
rug. De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 hadden 
mooie surprises gemaakt. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
En wat hebben we genoten van Kidz DJ, dat was 
swingen op het schoolplein! 
 

 
 
Vervolgens kwamen er drie pieten het 
schoolplein op en hoorden we een hoop 
gesnurk……..wat bleek? Sinterklaas lag in de 
middenruimte op het podium te slapen. 
 

 
 
Gelukkig kon Sinterklaas rustig worden gewekt 
met mooie accordeonmuziek. Deze muziek 
werd verzorgd door de opa van Olav en Lucas. 
Nogmaals onze dank hiervoor! Vervolgens heeft 
Sinterklaas uitgebreid de tijd genomen voor de 
kinderen. Eerst in de middenruimte en daarna 
ook apart met elke groep. De opa van Olav en 
Lucas heeft de groepen 1 t/m 4 nog bezocht in 
de groep en liedjes gespeeld én samen 
gezongen. De sfeer was geweldig. 
 
Wij kijken terug op een geslaagde dag!! 
 
 

     KBS De Loofhut 
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Inmiddels is in een razend tempo de 
sinterklaasversiering opgeruimd en de school in 
kerstsfeer gebracht. Wij willen iedereen 
bedanken die ons hierbij heeft geholpen. 
 
Kerst 
Kerst is een tijd van saamhorigheid en warmte 
op onze school. Woensdag 19 december a.s. is 
er voor de kinderen het kerstdiner.  
Wat staan er al veel lekkere gerechten op de 
lijsten! 
 
Deze week en volgende week werken we aan 
mooie kerst-knutselwerkjes. Tijdens het 
kerstdiner voor de kinderen is er voor u 
kerstmarkt-samenkomst waarbij de werkjes van 
de kinderen worden verkocht. U kunt als ouder, 
tegen een vrijwillige bijdrage, het werkje van 
uw zoon/dochter kopen. Het geld dat de school 
hiermee verdient komt weer terug in het 
onderwijs op De Loofhut.  
  
De kinderen en het team nodigen u van harte 
uit om woensdag 19 december tussen 18.00-
19.00u langs te komen bij onze prachtige 
kerstmarkt. U komt toch ook?  
  
Nog even een aantal belangrijke punten op 
een rij:  
- Woensdag 19 december wordt er op de hele 
school kerst gevierd  
- Woensdag 19 december tussen 18.00-19.00u 
is er het kerstdiner. De deuren gaan 17.45u 
open, zodat u het meegebrachte eten naar de 
klassen kunt brengen. 
- Woensdag 19 december is er tijdens het 
kerstdiner is er een kerstmarkt voor ouders - 
Donderdag 20 december, vanaf 8.30 uur, 
kerstversiering opruimen 
 
  
 
 

 
 
Er gebeuren af en toe weleens “ongelukjes” bij 
de kleuters, wij zijn daarom op zoek naar extra 
onderbroeken, lange broeken en sokken. Mocht 
u nog wat hebben liggen wat niet meer wordt 
gebruikt…… dan kunt u deze afgeven bij de 
leerkrachten van de kleutergroepen. 
 
 

 
 
Vrijwillige ouderbijdrage 
Voor allerlei activiteiten is geld nodig. Niet alle 
zaken kunnen door de school betaald worden.  
De ouderraad neemt de kosten van een aantal 
activiteiten geheel of gedeeltelijk voor haar 
rekening. Daarom vraagt de ouderraad jaarlijks 
aan de ouders om een vrijwillige bijdrage. 
Jaarlijks wordt in de MR vastgesteld over welk 
bedrag we spreken en aan welke activiteiten dit 
bedrag wordt besteed.  
 
De directeur, de MR en de OR hebben 
regelmatig overleg over de inzet van gelden. 
Scholen mogen zelf de hoogte van de 
ouderbijdrage bepalen, zolang zij daar de 
medezeggenschapsraad bij betrekken en zolang 
zij de wettelijke voorschriften naleven.  
 
Wanneer de ouderbijdrage een financiële 
drempel vormt, kunt u de schoolleiding 
benaderen om samen naar de mogelijkheden te 
kijken.  
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Wanneer u er als ouder/ verzorger zelf voor 
kiest om de vrijwillige ouderbijdrage niet te 
betalen kan dit helaas betekenen dat uw 
kind(eren) niet kan/kunnen deelnemen aan 
activiteiten of gebruik kan/kunnen maken van 
voorzieningen die uit ouderbijdrage worden 
betaald. 
 
Ook De Loofhut organiseert naast het geven van 
rekenen, taal, spelling etc. andere dingen.  
Zaken als de Kinderboekenweek, 
Sinterklaasfeest of een schoolproject, 
Loofhuttenfeest etc..  Deze leuke momenten 
zorgen er voor dat kinderen veel leren over 
bijvoorbeeld  samenwerken en zorgen voor 
elkaar. Deze feesten worden samen met de 
ouders van de ouderraad georganiseerd. 
Helaas kosten deze zaken geld en dit geld 
krijgen wij niet van de regering.  
 
Voor onze school is het bedrag (vrijwillige 
ouderbijdrage) voor schooljaar 2018-2019 
vastgesteld op €25,- per kind per jaar.  
 
Het beleid m.b.t. het schoolreisjes en het kamp 
voor onze school zijn apart. Hier zijn voor 
schooljaar 2018-2019 de volgende kosten aan 
verbonden:  
Schoolreis: €25,- 
Kamp groep 8: €50,- 
 
De ouderbijdrage is niet verplicht, maar wel 
belangrijk om de schooltijd van uw kind(eren) 
nog completer te maken.  
 
Wijze van betaling eigen bijdrage  
Om tegemoet te komen aan de wens van 
ouders om het betaalgemak te vergroten, is 
besloten tot het invoeren van een machtiging 
voor de ouderbijdrage. Velen van u hebben 
deze machtiging al ondertekend. Volgende 
week zullen de machtigingsbrieven opnieuw 
worden uitgedeeld. Mocht u al een machtiging 
hebben afgegeven, dan hoeft u niks te doen. 
Het bedrag van de ouderbijdrage zal van uw 
rekening worden afgeschreven. Ouders die nog 
geen machtiging hebben ondertekend kunnen 
de brief invullen en deze weer op school 
inleveren. Pas als u uw naam en handtekening 
heeft gezet, kan de school de bank opdracht 

geven het bedrag van uw rekening af te 
schrijven.   
 
We hopen u met dit schrijven voldoende 
informatie te hebben verstrekt over de 
ouderbijdrage. In januari 2019 zal de 
penningmeester weer de ouderbijdrage gaan 
innen. 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de 
ouderbijdrage dan kunt u terecht bij de 
leerkracht van uw kind(eren), bij de MR, de OR 
en bij de directie. 

 
Wij wensen u allemaal hele fijne feestdagen 
toe. 
 
 Belangrijke data: 
 

 Vrijdag 21 december: alle kinderen vrij 

 Kerstvakantie: maandag 24 december 
2018 t/m vrijdag 4 januari 2019 

 Donderdag 17 januari 2019: Studiedag; 
alle kinderen vrij 

 Maandag 7 januari: eerste schooldag in 
2019 

 
 
 
 
 

 

 


