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Aan de ouders/verzorgers,
Deze week is de laatste week dat juf Marja op De Flierefluiter werkt, op haar eigen
groepen zal er aandacht besteed worden aan dit afscheid. In de vorige nieuwsbrief
was ook te lezen dat juf Lilian onze nieuwe collega wordt. De bezetting op de diverse
dagdelen wijzigt hierdoor. U kunt dit vinden in de nieuwsbrief van juni, maar ook in
ons informatieboekje. Dit (nieuwe) digitale boekje ontvangt u binnenkort per mail.
Het afgelopen thema “Boer Boris gaat naar zee” vonden de peuters erg leuk. Bij dit
thema mochten ze ook met zand en water spelen. Zo deden we op De Flierefluiter in
juni ook gelijk mee met Modderdag. Tijdens Modderdag staat het vrij spelen met zand
en water centraal. Dit jaar was het Modderdag op 29 juni j.l., maar bij ons was dit de
hele week! We zullen aan het einde van de week nog foto’s plaatsen op onze site.
Het is bijna vakantie, maar aankomende vrijdag zijn wij op de locatie Merwedestraat
ook de middag open!
Inspectie:
Op onze locaties zijn weer inspectiebezoeken geweest. De toezichthouder van de GGD
heeft een bezoek gebracht op de groepen en heeft daarnaast alle beleidsplannen
nagelopen. Inmiddels hebben wij positieve reacties ontvangen en deze
inspectierapporten zijn te vinden op onze site.
Betaling in (zomer)vakantie:
Elke maand wordt de ouderbijdrage automatisch van uw rekening afgeschreven. Als
uw kind naar de basisschool gaat, wordt dit direct stopgezet. U hoeft niets door te
geven. Voor de ouders waarvan de peuters direct na de zomervakantie starten op de
basisschool: half juli wordt de incasso stopgezet. Bij de belasting zegt u de toeslag op;
de einddatum van de overeenkomst is 15 juli 2022.
De peuters die nog geen 4 jaar zijn en op De Flierefluiter blijven, daarvan loopt de
betaling door. Doorbetalen in de vakantie lijkt wat vreemd, toch is dit eerlijk
berekend: u betaalt per jaar voor 40 schoolweken, dus niet voor de vakantieweken.
Het bedrag wordt uitgesmeerd over 12 maanden, omdat de belasting en de gemeente
dit ook doen met de toeslag. U krijgt 12 maanden toeslag terug, dus ook in de
vakantie! Voor peuters die starten na de vakantie is de startdatum 16 augustus a.s.,
dit is de datum waarop de overeenkomst start en deze datum geeft u door aan
gemeente of belastingdienst. (zie plaatsingsovereenkomst)
Op tijd aanmelden:
U mag uw kleintje al vanaf 1 jaar inschrijven en dat is aan te raden omdat er veel
aanmeldingen zijn. Fijn dat zoveel ouders De Flierefluiter weten te vinden!
Wij zijn gesloten op:
Zomervakantie: 11 juli t/m 19 augustus 2022
Dit is de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.
Wij wensen u een hele fijne vakantie toe en alle peuters die vier jaar
worden (of net zijn geworden): heel veel plezier op de basisschool!
Hartelijke groet, de juffen

