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Beste ouders/verzorgers.
Hellevoetsluis, 25 november 2016
Betreft: activiteitenbijdrage schooljaar 2016-2017
Elk jaar vragen wij van ouders/verzorgers een financiële bijdrage om activiteiten te kunnen
betalen. Onze school vraagt deze bijdrage, omdat het ministerie voor bepaalde zaken en activiteiten geen geld beschikbaar stelt. Toch willen wij graag onze leerlingen die extra activiteiten
en voorzieningen blijven aanbieden omdat wij ze belangrijk vinden voor de school en het onderwijs. Denk aan zaken zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, sportdag, carnaval, kinderboekenweek
en culturele activiteiten. De hoogte van de activiteitenbijdrage is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad en valt onder de verantwoording van de directie.
Voor de kosten van het schoolreisje, kleuterfeest en schoolkamp wordt een aparte factuur verzonden.
Mocht u om welke reden niet in staat zijn om te betalen, neemt u dan contact op met Jacqueline Rebers, de directeur.
Wij hebben van veel ouders deze bijdrage reeds ontvangen. Bij een aantal ouders is het wellicht aan de aandacht ontglipt. Wij verzoeken u de activiteitenbijdrage zo spoedig mogelijk aan
ons over te maken. Onderstaand treft u nogmaals de gegevens aan.
Om verwarring over betalingen te voorkomen, is het heel belangrijk dat u bij de betaling een
aantal unieke kenmerken vermeldt, te weten:
HBSSL + naam van uw kind
Klas van uw kind
Activiteitenbijdrage schooljaar 2016-2017
Het rekeningnummer is: IBAN NL91 RABO 0195 2110 14
t.n.v. Stichting Floréo te Maassluis
De bijdrage voor kinderen van groep 1 t/m 8 bedraagt

€ 20,00 per kind

Wij vragen u dit bedrag binnen 30 dagen over te maken op het bovengenoemde bankrekeningnummer.
Met vriendelijke groet,
Het team van de Hendrik Boogaardschool
Sportlaan 4
3223 EV Hellevoetsluis

Beste ouders,
Woensdag 30 november is het Pietendag. De kinderen mogen verkleed komen
als Sint of Piet. Op deze dag is gymkleding niet nodig. Graag wel gymschoenen
voor de veiligheid.
Maandag 5 december vieren we het Sinterklaasfeest op school!
We draaien die dag een continurooster: 8.30 uur - 14.00 uur.
Alle kinderen blijven over bij hun eigen juf/meester in hun eigen lokaal. Wilt u
uw kind(eren) een lunchpakketje meegeven?
Kinderen die niet om 14.00 uur naar huis kunnen, vangen we op school op tot
15.00 uur!

Groetjes,
De Sinterklaas commissie.

AGENDA
November 2016
Di.
29
Wo.
30

December 2016
Ma.
5
Do.
Vrij.

22
23

oud papier actie
Pietendag

Sinterklaasfeest
(continurooster tot 14.00 uur)
Kerstviering in de avond.‘s Middags vrij.
Kerstvakantie start voor gr 1 t/m 8 om 12.00 uur.

Schooljaar

2016-2017

Kerstvakantie

26 december 2016

6 januari 2017

Voorjaarsvakantie

27 februari 2017

3 maart 2017

Pasen

14 april 2017

17 april 2017

Meivakantie

24 april 2017

5 mei 2017

Hemelvaart

25 mei 2017

26 mei 2017

Pinksteren

5 juni 2017

5 juni 2017

Zomervakantie

10 juli 2017

18 augustus 2017

Studiedagen :
24 februari 2017
14 juni 2017
Vakantierooster 2017-2018
Schooljaar

2017-2018

Herfstvakantie

14 oktober 2017

22 oktober 2017

Kerstvakantie

23 december 2017

7 januari 2018

Voorjaarsvakantie

24 februari 2018

4 maart 2018

Pasen

30 maart 2018

2 april 2018

Meivakantie

27 april 2018

13 mei 2018

Pinksteren

20 mei 2018

21 mei 2018

Zomervakantie

14 juli 2018

26 augustus 2018

*De dik gedrukte tekst bevat wijzigingen

