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Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van De Kleine Reus
Hierbij de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. En tevens de laatste nieuwsbrief die ik aan u zal
sturen. Langs deze weg wil ik iedereen enorm bedanken voor de lieve woorden en kadootjes bij mijn
afscheid! Bijna 4 jaar mocht ik directeur zijn op IKC De Kleine Reus, het waren voor mij onvergetelijke
jaren. De Kleine Reus is uniek; een mooi IKC met fijne kinderen en ouders en een geweldig team. Het
doet mij goed dit nu met een gerust hart over te kunnen dragen aan mijn opvolgster Ilse Boellaard.
Ik wens u allemaal een fijne welverdiende vakantie na dit turbulente schooljaar en daarna een mooie
start in augustus!
Het ga u en uw kinderen goed, ik neem De Kleine Reus mee in mijn hart.
Margot
Corona maatregelen volgend schooljaar
We hopen natuurlijk allemaal dat er zich niet nog een volgende corona-golf aandient en dat we van
een redelijk onbezorgde vakantie kunnen genieten met elkaar. Voor wat betreft de maatregelen na
de zomer, zoals de breng- en haaltijden van de kinderen en het weer in de school mogen komen van
ouders - wat natuurlijk heel fijn zou zijn- kunnen we op dit moment helaas nog geen uitspraken
doen.
Wat betreft de corona-maatregelen kan ik wel het allerlaatste nieuws via ons schoolbestuur OOada
met u delen:
OCW bericht het volgende over de maatregelen na de zomer:
‘Op 13 augustus besluit het kabinet over de coronamaatregelen na de zomer, nadat het OMT hierover
advies heeft uitgebracht. Het basisscenario is dat de richtlijnen die nu gelden van kracht blijven.
Als de situatie sterk verbetert of juist verslechtert, dan kunnen maatregelen worden af- of
opgeschaald. Ook over de precieze invulling van het zelftesten in het funderend onderwijs wordt op
13 augustus besloten.
Voor personeel geldt in ieder geval dat er niet meer preventief getest hoeft te worden na de zomer,
gezien de hoge vaccinatiegraad onder volwassenen.’
Als het goed is weten we dus bij de start van het nieuwe schooljaar waar we aan toe zijn en zullen we
u daar uiteraard over informeren.

Schoolkrant
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de zomereditie van de schoolkrant die door de kinderen is
gemaakt. Veel leesplezier!
Schoolkamp en vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2021-2022
Na de zomer hopen we dat we weer op kamp mogen. Dit betekent ook dat de kampen weer betaald
moeten worden, maar ook dat de ouderraad die avondvierdaagse, feestdagen, sportdagen en nog
veel meer organiseren, uw steun heel hard nodig heeft.
●
Het schoolreisje kost voor ieder kind €100, --, de eerste jaren is deze bijdrage hoger
dan de daadwerkelijke kosten, de volgende jaren is de bijdrage lager dan de
daadwerkelijke kosten. Mocht u niet in staat zijn om het schoolreisje te betalen, dan kan
uw kind toch mee. Mogelijk kunt u een kleiner bedragen overmaken? Wilt u als u niet kunt
betalen, ons hiervan op de hoogte stellen, u ontvangt dan verder geen mail meer van ons.
Vanzelfsprekend kunt u ook meer overmaken.
●
De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt €60, -- en wordt beheerd door de OR. Van de
vrijwillige ouderbijdrage worden veel activiteiten bekostigd: onder andere de
avondvierdaagse, de schaatsdag, CREA, een bijdrage voor de bibliotheek en kosten voor
het thema, kerstversiering en Sintcadeautjes. De vrijwillige ouderbijdrage is vrijwillig, wilt
u uit principe niet betalen, dan horen we dat graag. Het niet betalen van de vrijwillige
ouderbijdrage heeft geen consequenties voor uw kind. Uw kind kan gewoon aan alles mee
doen.
Wilt u het bedrag overmaken onder vermelding van de naam van uw kind(eren) op
NL12RABO0136783031 te name van De Kleine reus.
Bij voorbaat dank, Marina en de ouderraad.
Kinderactiviteiten in de zomervakantie
Bij ons op De Kleine Reus blijven het kinderdagverblijf en de BSO gewoon alle weken open. We
wensen hen ook een fijne zomer!
Stadsdelen en de centrale stad hebben weer een mooi programma samengesteld voor kinderen in
alle leeftijdsgroepen.
Ook in Centrum is van alles te doen, zie www.midzomermokum.nl. Maar de kinderen kunnen
uiteraard ook in andere stadsdelen deelnemen.

Fijne vakantie allemaal!

