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5735 CG Aarle-Rixtel
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DE INFO

nummer 10

24 januari 2019

AGENDA
23 en 24 januari Migratie (ICT)
28 januari Adviesgesprekken groep 8
30 januari Vergadering MR
31 januari Vergadering OR

6 februari De Info 11
20 februari De Info 12
21 februari Rapport 1
13 maart De Info 13

VERJAARDAGEN
26 januari
30 januari
31 januari
4 februari

Nick Fuchs
Lenn van Berlo
Charlize Engel
Isabella Wijs

Groep 7 - 8
Groep 7 - 8
Groep 3 - 4
Groep 1 - 2

SCHOOLINFORMATIE

Overgang/migratie
Deze week is de grote migratie. We werken op dit moment nog met Skool als netwerk. Maar
dit gaat veranderen. We stappen over op een webbased netwerk van Actaom. Vandaar ook
dat de info een dag later is... Alles is goed verlopen, daar zijn we heel blij mee!

Reminder ouderbijdrage (nieuwe instromers)
Begin dit schooljaar ontving u een schrijven over de ouderbijdrage. Voor nagenoeg alle
kinderen is de ouderbijdrage voldaan, waarvoor hartelijk dank!
Degene die nog geen gehoor hebben gegeven aan dit verzoek, worden verzocht de bijdrage
van € 25,00* per kind zo spoedig mogelijk te voldoen. Dit geldt ook voor kinderen die tot en
met december ingestroomd zijn, omdat ze nagenoeg het gehele programma volgen.
*Dit bedrag is in overleg met de MR vastgesteld.
Voor instromers vanaf januari 2019 geldt er een afwijkend tarief van € 12,50 per kind.
Aangezien er de komende maanden nog veel leuks gepland staat, waaronder de schoolreis,
kunnen we ieders bijdrage goed gebruiken.
Onderstaand treft u nogmaals de gegevens van de Oudervereniging aan:
Rekeningnummer: NL42 RABO 0101 4336 54
Ten name van: Oudervereniging De Heindert te Aarle-Rixtel
Onder vermelding van: de voornaam en groep van uw kind of kinderen
Wanneer u niet in staat bent uw bijdrage uit eigen middelen te voldoen, kunt u ons toch
helpen. Wij stellen het enorm op prijs wanneer u in dat geval de Stichting Leergeld Gemert
en omstreken wilt benaderen, mogelijk kunnen zij iets voor u betekenen. U kunt contact met
hen opnemen via het e-mailadres: contact@gemert-bakel.leergeld.nl of rechtstreeks een
aanvraag doen via de website: www.leergeldgemert.nl.
Spreek gerust de leerkracht van uw kind aan om u hierbij te helpen. De oudervereniging
doet haar uiterste best om ook de tweede helft van het schooljaar weer veel leuke
activiteiten te organiseren. Maakt u dat mede mogelijk?
Bij voorbaat dank!

VERIGE INFORMATIE

Uitnodiging Kiko
Verdere informatie vindt u in de bijlage.
Hallo allemaal!
Het is weer bijna zover: de midwintervoorstelling van KiKo Laarbeek staat voor de deur! We
nodigen je graag uit om op zondag 27 januari 2019 te komen kijken en luisteren.
Deze keer is anders dan anders...
KiKo is namelijk een kleutergroep rijker, onder leiding van een nieuwe docente Renske! Ze
zullen een bijzondere minimuscial van Roodkapje uitvoeren. Daarnaast kun je ook genieten
van de 2 minimusicals Annie en Hairspray, op de oude, vertrouwde manier. Onder leiding

van docente Neeltje worden de bekende musicals in een nieuw jasje gestoken en zal het
enthousiasme weer van het podium spatten!
Onze oudste kinderen (11-16 jaar) zijn druk bezig met de voorbereidingen voor een grote
musical op zaterdagavond 23 maart in het Dorpshuis in Lieshout. Ze zullen de
midwintervoorstelling opluisteren met een voorproefje van hun musical ‘I want to break
free’. Ben je nieuwsgierig geworden? Kom kijken! En zet 23 maart alvast in je agenda!
Kom kijken!
Leuk als je komt kijken! Op zondag 27 januari om 11:00 uur en om 13:30 uur in de Dreef in
Aarle-Rixtel. De toegang is gratis.

BIJLAGE(N)
-

Cursusaanbod van de Zorgboog
Flyer midwintervoorstelling 2019

