Nieuwsbrief Oudercommissie De Gielguorde

Het nieuwe jaar is begonnen en we kunnen terugkijken op een geslaagd einde van 2016. We
hebben positieve reacties ontvangen over de kerstwandeling op vrijdag 23 december. Deze
werd als sfeervol en gezellig ervaren. Het was leuk om de kerst eens op deze wijze te vieren
met de kinderen.

Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor de medewerking
en
ook de ouders en familieleden bedanken die hebben meegewandeld!

Daarnaast mochten we in december geld ontvangen uit diverse fondsen. Eerder hadden we al
gemeld, dat we € 12.500,00 van het Coöperatiefonds Rabobank Heerenveen-Zuidoost hebben
ontvangen. We ontvingen in dezelfde maand ook nog andere donaties:
P.W. Janssen’s Friesche Stichting

€ 1.000,00

Fûns Boalsert – Dronryp

€ 2.000,00

Old Burger Weeshuis Leeuwarden € 1.000,00

We zijn er nog niet. We zullen het komende half jaar nog insteken op andere mogelijke acties
en fondsen. Een eerste actie die we deze maand willen starten is de ‘flessenactie’. Bewaar dus
alvast de lege statiegeldflessen voor dit goede doel!
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Omdat alle kleine beetjes helpen, bij deze ook de

oproep aan leerlingen en

ouders die thuis nog het geld hebben liggen van de sponsorloop van 14 juli 2016. Dit kan
ingeleverd worden bij Siepieta, Gibbeflecht 49.

Herinnering
vrijwillige ouderbijdrage
Vorig jaar is de vrijwillige ouderbijdrage ingevoerd. De brief met informatie over de betaling is
door meester Patrick op 25 november 2016 naar alle ouders gemaild. Veel ouders hebben al
vrijwillig bijgedragen, waarvoor onze dank.
Mocht je het vergeten zijn of is je kind(eren) na november op school gekomen, dan hierbij nog
even een korte samenvatting van deze brief als herinnering. De vrijwillige ouderbijdrage is:






1e kind € 20,00
2e kind € 18,00
3e kind € 16,00
4e kind en meer gelijk aan het derde kind.
Instromend kind per januari € 10,00.

U kunt het bedrag in z’n geheel overmaken op rekeningnr. NL70 RABO 0326 435611 ten name
van Ouderraad OBS Mantgum en onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).

Vooraankondiging Garagesale
Zondag 11 juni 2017

Oudercommissie: Susanne, Roelf, Ellen, Johan, Martin, Wikje, Korrie, Siepieta
Contact: OCgielguorde@gmail.com
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